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ULTRASOUND-BASED (CMS-HS) SYSTEM APPLICATIONS 
IN SPINE DIAGNOSTICS AND REHABILITATION

ABSTRACT 

In the course of the past five years, the most modern motion test laboratory in Central 
Europe has been established at the Department of Applied Mechanics of BUTE. The tests that 
can be performed at the laboratory cover the entire spectrum of spine tests; any relevant 
parameters can be calculated from measurement data; in a couple of minutes, these data can 
be displayed by high-tech means and the movements recorded can also be visualized. These 
opportunities can be fully exploited in clinical practice. The testing procedures and data 
processing methods developed – and presented in five thesis points – pave new ways in 
clinical diagnostic practice as the accuracy of these measurements far exceeds the accuracy 
and even the speed of the systems currently applied. So far, the CMS-HS system has been 
used for testing approximately 100 youngsters - patients with spinal diseases and healthy 
subjects. Results of the tests performed have led to the clinical application of the test protocol 
and the data processing software package.
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ULTRAHANG-BÁZISÚ (CMS-HS) RENDSZER 
ALKALMAZÁSA A GERINCDIAGNOSZTIKÁBAN ÉS A 
REHABILITÁCIÓBAN

 Az elmúlt tíz év alatt jelent s fejl dés zajlott le, olyan interdiszciplináris 
tudományterületeken is, mint a biomechanika. Néhány éve jelentek meg els ként
hagyományos diagnosztikai eljárásokat kiegészít  mérési eszközök és vizsgálati módszerek. 
Az új eljárásokkal lehet vé vált a betegségek korai felismerése, a kezelések hatásosságainak 
javítása. A betegségek kezelésében, ellátásban és a diagnosztikában egyre több szakember 
vesz részt: orvosok, gépészmérnökök, villamosmérnökök, épít mérnökök, sport- 
szakemberek, szakedz k, rehabilitációs szakemberek és gyógytornászok.

Az utóbbi néhány év során a világ minden területén számos, jól felszerelt 
biomechanikai laboratórium került kialakításra. Ezek a laboratóriumok valamilyen 
egészségügyi intézmény vagy egyetemen által kerültek kialakításra. Amerikában, 
Kanadában, Ázsiában valamint Európában többek közt Angliában, Németországban, 
Franciaországban ma már számos kutatóközpont létezik, amelyek minden biomechanikai 
kutatással kapcsolatban felmerül  igényt kielégítenek. A biomechanikai kutatások 
eredményeit az egészségügy számos területén hasznosítják: diagnosztika, rehabilitáció, 
neurológia, sport stb. A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki 
Kar, M szaki Mechanikai Tanszékén több elnyert kutatási pályázatból (EU5-keretprogram, 
OTKA) egy korszer  biomechanikai laboratórium került kialakításra. A laboratórium kutatási 
eredményeir l nemzetközi konferenciákon elismeréssel nyilatkoznak, az eredmények hazai 
viszonylatban számos esetben kerülnek a klinikai gyakorlatba; a legjelent sebbek: Budai 
Gyermekkórház és Rendel intézet, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet valamint Szent 
János Kórház, SOTE Ortopéd Klinika. Mérési és kutatási eredményeinkr l készített mérési 
leírások és útmutatók, és a tanszék szervezésében tartott tanfolyamok képezték a Pécsi 
Tudományegyetem biomechanikai laboratóriumának sikeres beindításának egyik alappillérét.  
Dolgozatom során kidolgozott vizsgálatok jelent s része ma már a mindennapi diagnosztika 
és rehabilitáció részét képezik. Dolgozatom elkészítése során több orvossal közösen végeztük 
kutató munkánkat. Munkám jelent s részét a kutatások során felmerül  feladatok m szaki
megoldása jelentette, munkáink során felmerül  egészségügyi jelleg  és orvosi igények 
m szaki jelleg  kielégítését valósítottam meg. Az eredményeimet részletesen tárgyaló 
részekben több esetben a lábjegyzetekben megjegyzések találhatók. A megjegyzéseket olyan 
orvosok írták, akik a módszerek kidolgozásánál vettek részt, a kidolgozott vizsgálatokat a 
napi klinikai gyakorlatban is használják, eredményeit hasznosítják. Megjegyzéseikkel 
támasztják alá a kidolgozott mérési eljárások alkalmazhatóságát, jelent ségét. Mind a 
kidolgozott vizsgálatok, mind azok alkalmazása és az ezekb l származó következtetések 
hármasa összességükben és egyenként is teljesen új kutatási eredményeket szolgáltattak.
 Egyetemi tanulmányaim vezettek el oda, hogy a biomechanikával, és ezen belül a 
gerincvizsgálatokkal foglalkozzam. A F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézettel közösen három évvel ezel tt kezdünk egy korszer  gerincdiagnosztikai 
módszer és vizsgálati eljárás honosítását, szélesebb kör  alkalmazhatóság kialakítását és 
bevezetést a klinikai gyakorlatba. Kiindulási alapul a ZEBRIS Medizintechnik GmbH. 
ultrahang-alapú mozgásvizsgáló rendszerét vettük. Kutatásom célja a CMS-HS (Coordinate 
Measuring System-High Speed) mozgáselemz  rendszerre támaszkodva egy olyan mérési- és 
diagnosztikai módszer kidolgozása és verifikálása, amely alkalmas a gerincbetegségek, a 
gerinc alakjának, mozgékonyságának vizsgálatára, izomaktivitás vizsgálatok elvégzésére és 
különböz  általános, hétköznapi élethelyzetek modellezésére. 
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ULTRASOUND-BASED (CMS-HS) SYSTEM APPLICATIONS 
IN SPINE DIAGNOSTICS AND REHABILITATION

 In the course of the past 10 years, considerable developments have been brought 
about even at interdisciplinary scientific fields such as biomechanics. The first measurement 
devices and test methods supplementing traditional diagnostics procedures appeared several 
years ago. The new procedures allowed for the early detection of diseases and improved 
treatment effectiveness. Increasing numbers of specialists are involved in the treatment of 
diseases as well as care and diagnostics, including physicians, mechanical engineers, 
electrical engineers, civil engineers, sports specialists, special trainers, rehabilitation 
specialists, and physiotherapists.

In the course of the past few years, many well-equipped biomechanical laboratories 
have been established all over the world. These laboratories are installed within healthcare 
institutions or at universities. There are number of research centers in the United States, 
Canada, Asia, and Europe, including Great Britain, Germany, and France, which satisfy any 
demands related to biomechanical research. Biomechanical research results are utilized in 
many areas of healthcare, such as diagnostics, rehabilitation, neurology, sports, etc. A 
modern biomechanical laboratory was established by support from several research grants 
(EU5 Framework programme, National Scientific Research Fund) at the Department of 
Applied Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, of the Budapest University of 
Technology and Economics. The research results of the laboratory are recognized at 
international conferences; results are applied in clinical practice in many cases, the most 
important ones being the Buda Children’s Hospital and Outpatient Clinic, the National 
Medical Rehabilitation Institute, Szent János Hospital, and the Orthopaedic Department of 
Semmelweis University. The measurement descriptions and guides as well as an intra-
departmental training on our measurement and research results constituted one of the piers 
for the successful launch of the biomechanical laboratory at the Pécs University of Sciences. 
A considerable part of the tests developed in the course of my dissertation presently form 
part of everyday diagnostics and rehabilitation. In the course of preparing my dissertation, we 
conducted joint research with several physicians. A major part of my work was taken up by 
solving the technical aspects of the issues arising in the course of research. I satisfied the 
technical tasks of healthcare and medical demands arising in the course of our work. The 
parts discussing my results in detail sometimes include remarks in the footnotes, written by 
physicians who participated in the development of the methods, who use the tests developed 
in daily clinical practice, and utilize their results. They support the applicability and 
significance of the measurement procedures developed. All three of the tests elaborated, their 
application, and the conclusions drawn therefrom yielded novel research results, both jointly 
and individually.
 My university studies led me to deal with biomechanics, more particularly, with spine 
tests. It was three years ago that we initiated the naturalization of a modern spine diagnostics 
method and examination procedure jointly with the Buda Children’s Hospital and Outpatient 
Clinic of the Municipality of Budapest for a wider range of applicability and introduction into 
clinical practice. The ultrasound-based motion test system of ZEBRIS Medizintechnik GmbH 
was taken as a basis to depart from. My research objective was to develop and verify a 
measurement and diagnostics method supported by the CMS-HS (Coordinate Measuring 
System-High Speed) motion analysis system, which can test spine diseases, the shape and 
mobility of the spine, can perform muscle activity tests, and can model various everyday life 
situations.
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1. BEVEZETÉS 

Dolgozatom els  részében a gerincvizsgálatok tartalmi hátterének könnyebb 
érthet sége kedvéért az emberi test f  vázát, tartószerkezetének, a gerincnek jellemz it
mutatom be. Ismertetem a gerinc jellemz  görbületeit, összeköttetéseit, izomzatát. A gerinc 
jellemz inek, tulajdonságainak leírása és bemutatása SOBOTTA [1], OBÁL [2] m vein
alapszanak. Itt kell megemlíteni SZENTÁGOTHAI és RÉTHELYI [3] m vét, amely fontos 
ismereteket tartalmaz a gerinc anatómiájáról.  

A dolgozat második része azokkal a gerincbetegségekkel foglakozik, amelyekkel a 
dolgozat elkészítése során találkoztam, és amelyek az orvosi praxisban, hazánkban 
leggyakrabban fordulnak el : ezek a tartási rendellenességek, a Scheuermann-kór
(Osteochondrosis vertbrae juvenilis, kyphosis sorsalis adolescentium) és a scoliosis. A 
betegségek jellemzésével, kórismereteik leírásával VÍZKELETY [4], VIOLA [5] foglalkozik 
részletesen, DE JONGE és ILLÉS [6], pedig a scoliosis mélyebb szint , m téti kezelésér l ír. A 
gerincdeformitások pontos megértéséhez fontos kiegészít  ismereteket tartalmaz ILLÉS,
HALMAI, és DE JONGE [7] publikációja a neurofibromatosisról és a társuló 
gerincdeformitásokról.   

Gerincvizsgálatokkal a dolgozatom harmadik részében foglakozom. A gerinc 
mechanikai jellemz it ZATSIORSKY [8, 9] könyveiben részletesen ismerteti. Kifejezetten a hát 
biomechanikai jellemz inek leírásával, a háti gerincpanaszok anatómiai eredetének 
kiindulásából ad részletes leírást ADAMS [10].  A gerinc passzív mozgásvizsgálatának 
bemutatását a tradicionális diagnosztikai eljárások ismertetése követi. A korszer
mozgásvizsgáló rendszerek jellemz inek összefoglalását is e rész tartalmazza. Részletesebben 
kitérek a f bb mozgásvizsgáló-diagnosztikai rendszerek bemutatására: videó-alapú 
rendszerek, optikai rendszerek, ultrahang-alapú rendszerek, elektronikus elv  rendszerek. 
Külön jelent séggel bír a ZEBRIS ultrahangalapú mozgásvizsgáló rendszer sajátosságainak 
bemutatása, amellyel méréseinket, vizsgálatainkat végeztük.  

Az általános részeket tudományos eredményeim ismertetése követi öt tézispontban. 
Témám interdiszciplináris jellege miatt a bevezetésben eltekintek a részletes irodalmi 
áttekintést l, a könnyebb értelmezhet ség kedvéért a nemzetközi és hazai szakirodalom 
feldolgozása a vonatkozó fejezetekben részletesen megtalálható. Dolgozatomat a publikációs 
lista, a felhasznált irodalmak listája és a dolgozatban el forduló, orvosi gyakorlatban 
használatos szakszavak listája zárja.  
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2. A GERINC [2] 

Hátunk közepén halad végig a gerinc, amely nemcsak a törzsnek, hanem az egész testnek a 
központi váza. Fels  vége tartja a fejet, hozzá kapcsolódnak oldalt a fels  végtagok, alul pedig 
az alsó végtagra támaszkodik, a medence közvetítésével. A gerinchez kapcsolódnak a bordák, 
ezáltal a mellkas is. Támasztó szerepe mellett tartalmazza és védi a központi idegrendszer 
egyik fontos részét, a gerincvel t, melyb l a gerincvel i idegek lépnek ki, és mennek a 
szervekhez, izmokhoz. A gerincet 24 csigolya, valamint a keresztcsont és farokcsont alkotja 
(1. ábra). 

1. ábra: A gerinc különböz  irányú nézetei és tagolódása [1] 

Minden csigolyának van teste, íve és nyúlványai (2. ábra). A test a csigolya központi, zömök, 
tehervisel  része, tulajdonképpen a fej és törzs súlyát a csigolyatestek oszlopa tartja. A testb l
indul hátra az ív úgy, hogy a test és az ív között kerek lyuk marad. Az egymás fölötti lyukak 
együttesen alkotják a gerinccsatornát. Minden ív mind a két oldalon a tövén elvékonyodik, és 
így nyílást képez a gerincvel b l kilép  idegek számára. Az egyes csigolyák testét 
porckorong kapcsolja össze, ezen kívül még szalagok is er sítik két szomszédos csigolya 
összetartását, és minden csigolyapár között van két ízület is. E sokrét  kapcsolat biztosítja, 
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hogy a gerinc er s, teherbíró, és nagy mozgékonysága mellett is igen nagy er vel rendelkezik, 
híven követi az izomzat mozgató hatását. 

2. ábra: Csigolyatest két nézetben és metszetben [1] 

A csigolyák alakja elemeiben nagyon hasonló egymáshoz, azonban kisebb mértékben bár, de 
minden csigolya eltér a többit l méretben is, alakban is. Ez megfelel annak, hogy terhelésük 
nem egyforma, és az izmok mechanikai hatásai is különböz en hatnak rájuk. A legfels
csigolya még csak a fej kb. 4 kilogrammnyi részét viseli, a gerincoszlop alján az ágyéki 
csigolya viszont már a fél test tömegét. Ebb l mindjárt érthet , hogy a csigolyák teste lefelé 
egyre n ; a nyakon még kicsi, az ágyékon nagy. Ugyanakkor a csigolya nyílása lefelé 
fokozatosan kisebbedik; ugyanis a gerincvel b l lefelé sorra kilépnek az idegek, és a 
gerincvel  egyre vékonyabb lesz. Minthogy a harántnyúlványhoz a bordák kapcsolódnak, a 
hátcsigolyákon ez a nyúlvány jól fejlett, a nyakcsigolyákon viszont csökevényes. Ezeknek 
megfelel en a gerincen szakaszokat lehet elkülöníteni a csigolyák jellegzetes alakja szerint (3. 
ábra): a nyakon hét nyakcsigolya van, a mellkas képzésében tizenkét hátcsigolya vesz részt, a 
derék magasságában öt ágyékcsigolya helyezkedik el. Az utóbbiak után egy nagyobb, ásó 
alakú csont következik, a keresztcsont, melyben öt keresztcsigolya n tt egybe. Benne a 
gerinccsatorna folytatódik, és a kilép  idegek számára nyílások is vannak rajta. A 
keresztcsont után egy egészen kis csont következik, a farkcsont. Ezt 4-6 kis farokcsigolya 
alkotja az emberben, és el re, a medence ürege alá hajlik. Ritkán el fordul emberen, hogy a 
törzsfejl dés sibb szintjére visszaütésként a farokcsigolyák hátra hajlanak, és rövid, b rrel
fedett farka fejl dik.
A legfels  két nyakcsigolya azonban mégis eltér a többit l, különleges alakúak; két fontos 
mozgást tesznek lehet vé, amivel a fej mozgékonyságát biztosítják. Az els  nyakcsigolya 
neve fejgyám - atlasz -, ezen nyugszik a fej (4. ábra). A nyakszirtcsont két bütyke számára az 
atlasz fels  részén két megfelel  alakú mélyedés van. Ebben az ízületben történik a fej el re-
hátra hajlítása, az „igenl ” mozgás. A második csigolya neve forgócsigolya vagy axis;
jellemz je a hosszúkás csontnyúlvány, amely felfelé nyúlik; e körül történik a jobbra-balra 
fordító, „tagadó” fejmozgás (5. ábra). 

Az ultrahang vizsgálatoknál 
fontos szerepet játszó 

tövisnyúlvány (processus
spinosus) helye

Csigolyatest
(corpus vertebrae) Csigolyalyuk

(foramen vertebrae) 

Oldalnyúlvány
(processus transversus) 

Csigolyaív
(arcus vertebrae) 
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3. ábra: Jellemz  csigolyaformák a gerinc f  szakaszain [11] 

4. ábra: Atlas [11] 

Csigolyalyuk
(foramen vertebrae)

Fognyúlvány ízárok
(fovea dentis) 

Elüls  ív 
(arcus posterior) 

Hátulsó ív 
(arcus anterior) 

Hátulsó gumó 
(tuberculum anterius) 

Elüls  gumó 
(tuberculum anterius) 

Oldalsó rész 
(massae lateralis) 
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5. ábra: Axis [11]

2.1. A gerinc görbületei 

A gerinc a sagittális síkban a test statikája és - rugószer  m ködésével - a koponya 
rázkódásmentes alátámasztása szempontjából fontos, jellemz  görbületekkel bír. A nyaki 
szakasz el re domború, a háti hátradomborodó, az ágyéki ismét el re domború, s a 
keresztcsonti és a farkcsonti szakasz hátra, helyesebben inkább vízszinteshez közelálló iránya 
miatt, felfelé domborodó. A gerinc tehát egészben sinus-görbeszer  lefutású. A fej és a 
mellkas is védve van az er sebb rázkódástól, üt dést l; eséskor, ugráskor tulajdoníthatunk 
ennek nagyobb jelent séget. Az el redomborodó görbületeket lordosisoknak, a 
hátradomborodókat kyphosisoknak nevezzük. Az említett hajlatokat oldalnézetb l láthatjuk a 
6. ábrán. A test súlyvonala álló helyzetben több csigolyát is metsz. A 6. ábrán látható, hogy 
ez a vonal a lábak által a talajon alkotott alátámasztási területre esik. Minthogy a súlyvonal 
el tti területek súlya a mögöttük lev kkel egyforma kell, hogy legyen, mindennem
aránytalan súlyszaporulat (pl. terhesség vagy er sebb hasra hízás -az id söd  férfi “sörhasa”) 
megváltoztatja a test egyensúlyi helyzetét, a fels test hátrahelyezését okozza (az 
el rehaladottan terhesek jellemz  tartása).

6. ábra: Az emberi test súlyvonala és a gerinc alakja különböz  testhelyzetekben [2]

Tövisnyúlván
(processu spinosus)

Csigolyalyuk
(foramen vertebrae)

Oldalsó ízületi felszín 
(facies articularis lateralis) 

A gerinc hátra 
hajlatának megtörése 

(kyphosis)

A gerincoszlop 
el rehajlása 
(lordosis)

Az emberi test 
súlyvonala
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Az újszülött gerince még gyakorlatilag egyenes, görbületei fokozatosan alakulnak ki a 
csecsem  természetes mozgásigényéb l fakadó hasra fordulásával és a fejnek ezzel 
kapcsolatban hátra történ  felemelésével, kés bb a felüléssel és a felállással. Teljes 
kialakulásuk a nemi érés utánra esik. Ezt azért fontos kiemelni, mert így a gerincbántalmak 
kezelésére csak korlátozott id  áll rendelkezésre. A gerinc görbületei az egyenes testtartás 
következményei, tehát emberi sajátosság. A frontális síkban is van a gerincnek kisfokú 
görbülete, a mellkasi szakaszon gyenge jobbra való domborodása a nyaki és az ágyéki 
szakasz alig észrevehet  ellentétes eltérésével. Ez az úgynevezett fiziológiás scoliosis. Oka 
nem biztosan ismert; lehet a mellkasi gerinchez baloldalt hozzáfekv  f ver ér (aorta) hatása 
vagy a jobb fels  végtag nagyobb izomereje és kitüntetett használata, SZENTÁGOTHAI [3].
Az alsó végtag méretbeli vagy alaki eltérései, ízületi merevség stb. a gerinc kompenzáló 
alakzatváltozásaival járnak. Id skorban a gerinc hosszának 1/4-ét kitev  porckorongok 
zsugorodása, de részben a csigolyák atrophiája következtében, úgyszintén az izomzat 
gyengülése folytán a gerinc rövidül, görbületei fokozódnak, ami a testmagasság er s
csökkenését okozza.
A gerinc hajlatai napszak szerint is kissé módosulnak: vízszintesen fekve izmaink ellazulnak, 
elernyednek, a gerinchajlatok kissé kiegyenesednek; így a test magassága pár centiméterrel 
látszólag megn . Vagyis más testmagasságot mérhetünk fekve és állva. Ugyancsak emiatt tér 
el a testmagasság este és reggel, vagyis fáradt és kipihent állapotban. Az éjjeli pihenéssel 
hosszabbodik a gerinc. Meleg fürd ben megnyúlik a gerinc, mert a vízbe merül  testre 
felhajtó er  hat, amely az általa kiszorított víz súlyával egyenl  nagyságú, de ellenkez
irányú, a melegt l pedig az izmok még jobban ellazulnak, KURUTZ [12].

2.2. A gerinc összeköttetései  

Az egyik legfontosabb kapcsolat a csigolyatestek között a porckorong, az úgynevezett 
„diszkusz” (disci intervertebrales). Minden két szomszédos csigolya testének a csontos 
tömege között porclemez van. Ennek magassága kisebb, mint a csigolyatesté, de arányos 
azzal: a nyakcsigolyák között alacsonyabb, mint az ágyéki szakaszon. A porckorong széle 
nagyon er s, rostos gy r b l áll, és ennek a közepében van a lágyabb mag. Amikor a gerinc 
valamilyen irányba hajlik, akkor a csigolyatestek közötti porckorong alakja megváltozik: 
amerre hajlunk, azon az oldalon ellapul, az ellenkez  oldalon pedig megvastagodik. 

    

7. ábra: A csigolyák összeköttetései [11] 

Porckorong
(disci 

intervertebrales)

Hosszanti elüls
szalag

(ligamentum 
longitudinale

anterius)

Sárga szalag 
(ligamentum 

flavum)
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A gerinc hajlékonysága voltaképpen a sok porckorong rugalmas alakváltozásának 
köszönhet . Id sebb korban a porc merevebbé válik, ezért a gerinc hajlékonysága is besz kül.
Csigolyák testén elöl a hosszanti elüls  szalag (ligamentum longitudinale anterius) fut végig, 
szorosan tapadva a testre. A csigolyatestek hátsó falán, a gerinccsatorna elüls  falát borítva, a 
hosszanti hátsó szalag (ligamentum longitudinale posterius) halad. A csigolyaíveket a sárga 
szalag (ligamentum flavum) köti össze (7. ábra). 

2.3. A gerinc izomzata  

A gerincen nagyon sok izom van, ezek egy része rövid kis izmocska két egymás 
feletti csigolya nyúlványa között; más részük több csigolyát hidal át, vagy egész sor 
csigolyán rögzülve, hosszan végigfut. Egyik vagy mindkét oldalon összehúzódva, nagyon 
sokirányú mozgást képesek létrehozni. Egyik legfontosabb csoport az, amelyik 
felegyenesedéskor a derekat kiegyenesíti.

A gerinc mozgásai sokirányúak és eltér  nagyságban kivitelezhet k, fontosságuk is 
különböz  lehet. A gerincet el re, hátra, jobbra, balra tudjuk hajlítani. El rehajlás esetén a 
hasi zsigerek összeszorulnak, hátrahajláskor a has és mellüreg tágul; ezért szokás a légz
gyakorlatokat törzshajlítással kombinálni: a hátrahajlást a belégzéssel, az el rehajlást pedig 
kilégzéssel. A gerinc nem a test tengelyében fut végig, hanem hátul található, ezért az el re
és hátra hajlító izomzat ereje sem egyforma: a hátrahajlítás, de már a felegyenesedés, az 
egyenesen állás is er kifejtést igényel. Egyenesen állva elfárad az ember. A gerinc el tt
nagyobb súlyú izomtömeg van, mint mögötte. Az el rehajlás kivitelezésére egyetlen izom, az 
egyenes hasizom fut végig a hason, a ferde hasizmok csak segítik ennek a m ködését.
Viszont a felegyenesedést végz , hátra is hajlító izmok hatalmas tömeget képeznek; fenn a 
tarkóizmokkal kezd dnek, a háton a „törzsegyenesít ” izomrendszerrel le, a medencéig 
terjednek. Az oldalra hajlítást a féloldali el re és hátra hajítók végzik. A másik fontos 
mozgástípus a törzs csavarása a gerincoszlop tengelye körül. Az ember jobbra is, balra is el 
tudja fordítani a fejét vagy a törzsét is, miközben nyaka és dereka megcsavarodik. Érthet
módon ez a mozgás a háti szakaszon a legkevésbé kivehet , hiszen a mellkas alakja alig 
változhat; annál kiadósabb a csavarás a nyaki és ágyéki csigolyák szakaszán. A 
megcsavarodás történhet végig azonos irányban, de lehet ellenkez  irányú a nyaki és az 
ágyéki szakaszon. Ezen kívül a gerinccel rugózó mozgást is meg lehet valósítani: emelni 
lehet a fejet, ellaposítva a gerinc hajlatait, vagy fordítva, a hajlatokat lehet fokozni, ezáltal a 
testmagasságot lehet csökkenteni. A bemutatott mozgástípusok kiemelt jelent séggel bírnak 
a kés bb bemutatásra kerül  gerincvizsgálatoknál.

Amikor az ember nem a lábán áll, hanem a karjánál fogva függeszkedve lóg, azt 
hihetnénk, hogy a gerince megnyúlik, a csigolyaközti porcok széthúzódnak, hiszen a testsúly 
nem nehezedik a csigolyatestekre. Pontos mérések esetén viszont ennek éppen az 
ellenkez jét bizonyítják: a függeszked  ember testmagassága néhány centiméterrel csökken. 
Ennek az a magyarázata, hogy függeszkedéskor nem a porckorongok tartják össze a 
csigolyatesteket, hanem az izmok. Az izmok pedig az egész test súlyát tartják, er teljesen 
összehúzódnak, és a porckorongokat kissé még össze is nyomják. 

2.4. A gerinc mozgásai 

Az atlaszon kívül 23 valódi csigolya egymáshoz viszonyított csekély elmozdulásai 
összességükben elég jelentékeny mozgásokat engednek meg a már tárgyalt fejízületeken kívül 
is. Az egyes csigolyák közötti elmozdulások lehet ségeit és irányait a csigolya közötti 
ízfelszínek síkja és ezeknek a csigolyatesteken áthaladó hossztengelyhez viszonyított helyzete 
szabja meg. A mozgások akadályait ezenkívül egyes nyúlványok összetorlódása is képezi.
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El rehajlásnál (flexio ventralis) a gerinc egységes ívvé válik, legjobban görbül el re a nyak 
az ízfelszínek közel vízszintes helyzete miatt; az ágyékcsigolyák vastag porckorongjai és a 
sagittális állású ízfelszínek ugyancsak jelent s el rehajlást engednek meg. Keveset hajlik a 
hát, különösen alsó része.

8. ábra: Az emberi test jellemz  irányai és irányvonalai [1]

Hátrahajlás (flexio dorsalis) mellett a gerinc vonala három helyen megtörik. Legjobban hajlik 
hátra a nyak, ezenkívül még az ágyéki tájék kezdetén és végén látszik jelent sebb mérték
hátrahajlás; a vonal töréspontjai a nyak tövére, a hát és az ágyéki szakasz határára, valamint 
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az ágyék-keresztcsonti átmenetre esnek. A háti gerinc hátrahajlásnál kissé kiegyenesedik, de 
hátranéz  domborúságát a tövisnyúlványok összetorlódása folytán nem veszti el.  
Oldalra hajlásnál (flexio lateralis) ugyanezeken a helyeken jelentkeznek megtörések. A 
gerinc tengely szerinti csavarodása (torsio) is jelent s, egészben 45o. Ebben leginkább megint 
a nyaki gerinc vesz részt majdnem vízszintes, a porckorongokkal közel egybees  ízületi 
síkjaival. Utána a háti gerinc következik, amelynek frontális állású ízfelszínei a csigolyatest 
közepe körül vonható körív mentén fekszenek. Az ágyékcsigolyák egymáshoz viszonyított 
torziója az ízfelszínek sagittális állása miatt lehetetlen, viszont az utolsó ágyékcsigolya és a 
keresztcsont között ismét - frontális állású ízfelszíneik folytán - kisfokú torzió lehetséges (8. 
ábra).
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3. GERINCBETEGSÉGEK 

A fejezetben szeretném bemutatni azon gerincbetegségek, amelyek kezelése, 
gyógyítása során, a dolgozat elkészülése alatt foglalkoztam, valamint az ultrahang-alapú 
rendszer a gyógyításban, mint eszköz, alkalmazásra került. A betegségek jellemzését, 
tüneteinek bemutatását és kezelésüket BENDER [13] összegz  m ve alapján teszem.  

3.1. Tartási rendellenességek 

Az emberi gerinc tartása mindig egyedi és számtalan morfológiai és funkcionális 
behatásnak kitett. A tartás függ a csontoktól, ízületekt l, szalagoktól, és ehhez járul a törzs 
izomzata, mint exogén befolyásolója a helyes vagy helytelen testtartásnak.
A tartás legfontosabb komponense az aktív teljesítmény és ezt számtalan tényez
befolyásolja. Tulajdonképpen tartási lehet ségekr l van szó, amelyeket a testi felépítés és a 
különféle mozgásfázisok határoznak meg.    
Az enyhe „S” alakúan felépített gerinc jelent sége abban is áll, hogy a test súlyát megfelel en
viselje el, a fellép  er ket és nyomatékokat jól helyezze át a medencére és az alsó végtagokra, 
hogy az emberi test funkciója állás, járás és munkavégzés közben megfelel  legyen.
A törzs és a csigolyák vizsgálata mellett fontos a végtagok és a láb helyzetének alapos 
vizsgálata is. Az izomer  aktív és passzív állapotban való vizsgálata elengedhetetlen: a 
hanyag tartásban álló aktív izomerejével ki tudja-e egyenesíteni hátát? Meg kell vizsgálni, 
hogy teljes-e a gerinc el re-hátrahajlása és tud-e a páciens gerincével körmozgást végezni. A 
vizsgálatot kiegészítheti a hasi és háti izomzat állapotának értékelése is.    

9. ábra: Tartási rendellenességek klinikai megjelenése [13] 

A fiziológiai tartást pontosan meghatározni igen nehéz. Ez függ test formájától, az izomzattól, 
a sovány vagy testesebb típustól és a csigolyák felépítését l. Klinikai gyakorlatban az alábbi 
fiziológiás és a fiziológiástól eltér  tartási formákat különböztetjük meg (9. ábra):  
- Kypholordotikus hát: Ezeknél a gyermekeknél fokozódott a háti púposság, a gerinc háti 

hajlatának megtörése és az ágyéki lordosis, el rehajlás. Akkor jön létre, ha az izomzat 
fejl dése nincs arányban a gyermek növekedésével. Els dlegesen a háti púposság, az ágyéki 
el rehajlás fokozódása kompenzatorikus. Az izomer  gyenge, a has el re áll.  

- Nyerges hát: Normális gerinc háti hajlat megtörése mellett az ágyéki el rehajlás er sen
fokozott. Ilyenkor az ágyéki csigolyák el rehajlása az 1. lumbalis, vagy 12. háti csigolyáig 
terjedhet. A has el relóg, a test súlyvonala is megváltozik, ami az alsó végtagokra is 
hatással van.
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- Domború hát: A háti kyphosis a normálisnál nagyobb, az ágyéki lordosis nem változik, s t
kisebb lehet. A háti kyphosis a nyaki csigolyákra is ráterjedhet. Az izomzat gyenge. 
Gyakran találjuk a lapockákat kissé elállóknak. A mellkasi és hasi izomzat gyengesége 
miatt a légzés amplitúdója is csökkenhet. 

- Lapos hát: Csökken a háti kyphosis és az ágyéki lordosis, az izomzat is gyenge. Gyakori a 
derékfájós fiatal feln tt a lapos hátúak között. A gerinc tartási eltérései mellett ezeknél a 
gyermekeknél laza ízületeket is találunk. Ezek a gyermekek fáradékonyak, nem szeretnek 
sportolni, általában a közösségt l is visszahúzódóak.

Ha izomgyengeségr l van szó és tartási hiba felszólításra aktívan korrigálható, akkor a hanyag 
testtartás megszüntethet  az izomzat er sítésével. Lényeges az utógondozás és a rendszeres 
id nkénti ellen rzés. A fixált gerinc kezelése szakorvosi feladat, amikor is gyógytorna, f z
stb. szükséges lehet.

3.2. Osteochondrosis vertbrae juvenilis 
(Scheuermann-kór, kyphosis dorsalis adolescentium) 

  Igen elterjedt gerincbetegség, egyes szerz k szerint a lakosság 25-30%-t érintik, 
VIOLA [5]. Serdül kori kyphosis (10. ábra), amely háti fájdalommal jár. Ez a legfontosabb 
tünet. 14-17 éves egészséges kontroll- és beteg személyek háti kyphosisának fizikális 
méréseinek eredményét SOMHEGYI és társai közölték [14].  Eredményeik szerint a betegség 
számos gerincelváltozást mutathat.    

10. ábra: Scheuermann-kóros tartás [13]

1. stádium: Általában 10 éven aluliaknál kezd dik. A gerinc mozgása rendben van, de enyhe 
háti kyphosis látható és a háti gerinc akaratlagosan nem megy át lordosisba.
2. stádium: 12-17 éves kor között zajlódik le. Csökken a háti gerinc mozgása. A csigolyák 
fixáltsága a 4. és 12. háti csigolya közé esik. A kyphosis maximális pontja a 7. és 10. háti 
csigolya között van. A háti csigolyák kyphosisához a nyaki és ágyéki gerinc fokozott 
lordosisa is csatlakozik.
3. stádium: Ez a 18. életév után lép fel. A háti izomzat diffúz fájdalma mellett el fordul, hogy 
csak a trapézizom szélén vagy a lapockák között érez a beteg fájdalmat. Néha jól 
lokalizálódik a panasz az 5-9. közti háti csigolyák tövisnyúlványira. Máskor nyaki és válltáji 
vagy ágyéki fájdalmak jelentkeznek és a megbetegedésre csak a domború és nem eléggé 
mobilis hát utal. A lumbalis csigolyák közül els sorban az 1. és 3. csigolyák közt lép fel a 
megbetegedés, de a többi ágyéki csigolyán is el fordulhat. Kezelés: Különféle f z k viselése, 
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éjszakai gipszágy használata csak akkor eredményes, ha a gerincizomzatot aktív és rendszeres 
tornával, úszással er sítjük és az életvitelbe az izomer  növelése szervesen bekapcsolódik. A 
fenti teóriák alapján végezett vizsgálatokat MELLIN [15], melyek során igazolta a gerinc 
alakjának és mobilitásának kapcsolatát a növekedéssel, a növekedés ütemével egészséges 
gyermekek esetében.  

3.3. Scoliosis 

A scoliosis a gyermekkor egyik leggyakoribb ortopédiai deformitása. A gerinc elhajlik 
oldalirányba, a frontális síkban (11. ábra). A gerinc egy vagy több görbülete, amely konvex és 
konkáv irányú elváltozásokat, a csigolya torzióját, a gerinc rotációját is jelenti. A 
scoliosisokat a klasszikus felosztás szerint ismeretlen és ismert eredet scoliosisok
csoportjába sorolják. A betegség okainak különböz  hipotézisek szerinti megközelítésér l
VILLEMURE és társai [16] készítettek összefoglalást. A gyakorlati felosztás a scoliosisokat 17 
f bb csoportba sorolja. A legjelent sebbek:
Funkcionális scoliosis: Megtekintve a deformitást, háti vagy dorsolumbalis gerinc egybefolyó 
nagy „C” alakú görbületet mutat; ha balra konvex, akkor a bal váll magasabban áll és 
el refelé tart. A jobb crista ilei jobban kiáll, mint a bal és bordaív jobboldalt a medence felé 
süllyed.
Strukturális scoliosis: Sem kóroka, sem fejl dési mechanizmusa nem ismert. Az embernél a 
felegyenesedett testtartás, s az így érvényesül  gravitáció következtében a gerinc a sagittális
síkban meghajlik; ez a rugalmas gerincre állandó hatást gyakorol, amely egyenletesen oszlik 
el a csigolyákon. A csigolyatest ék alakú deformálódása miatt oldalirányú elhajlás jön létre. A 
gerinc oldalirányú eltolódásával a mellkas két, aszimmetriás félre oszlik. A mellkas a konvex 
oldalon kisebb lesz, mint a konkávon. Mivel a bordák a gerinchez, a medence a szakrális 
részhez rögzített, ebb l következik, hogy a gerinc oldalirányú és rotációs elmozdulása a 
mellkas és a medence deformálódását vonhatja maga után. El fordulása Magyarországon 5-
9‰. Típusai: primer jobbra konvex thoracalis görbület scoliosis, thoracolumbalis görbület
scoliosis, jobbra konvex thoracalis és balra konvex lumbalis görbület scoliosis, primer 
lumbalis scoliosis jobbra vagy balra konvex görbülettel, cervicalis görbület scoliosis.
A scoliosis még ismert típusai: neuromuscularis, congenitalis, neurofibrimatosis, traumás 
eredet , anyagcsere megbetegedés okozta.   

11. ábra: A strukturális scoliosis leggyakoribb megjelenési formái, valamint a funkcionális scoliosis megjelenése 
végtagrövidülés miatt [11] 
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4. A GERINC VIZSGÁLATA

A gerincet az alábbi szempontok szerint vizsgáljuk, BENDER [13]: a jelentkez
deformitások, a mozgás besz külése vagy elvesztése, csigolyákra ható nyomás okozta 
fájdalom. A gerincet mindig teljes egészében kell vizsgálnunk és az egésznek a megtekintése 
után következik a részletes vizsgálat, amely a csigolyák mellett az izomzat egészére is 
vonatkozik. Ilyenkor az izomzat tónusát, kötöttségét kell szem el tt tartani. A gerinc 
szemlélésénél el ször a fej helyzetét nézzük. Megfigyeljük a csigolyák tövisnyúlványainak -
processus spinosusok - elhelyezkedését állva, el re-, oldalt és hátrahajolva. Fel kell t nni a 
tövisnyúlványok egymáshoz való közeledésének, távolodásának. Figyelni kell a bordák 
lefutására, deformáltságára, a bordák b r alatti helyzetére, a csigolya és a borda határra. A 
gerinc részletes vizsgálatát álló betegen kell kezdeni. Ilyenkor meg kell figyelni a gerinc 
helyzetét, az izomállapotot. Figyelmesen kell vizsgálni a gerinc görbületeit, a természetes 
görbületeket és a kialakultakat, az els dleges görbületeket és a kompenzatórikus 
görbületeket. Ülve is végezhet  a gerincen mozgásvizsgálat, amely meger sítheti az állva 
végzett vizsgálatok tapasztalatait. A gerinc fentebb bemutatott vizsgálatát minden betegen el 
kell végezni. A tradicionális vizsgálatok alapjait használta fel, és dolgozott ki 
gerincvizsgálatokat kiegészít , sportdiagnosztikai eljárásokat BALLER [17, 18]. 

4.1. A gerinc passzív mozgásvizsgálata  

A gerinc „mozgásszegmentjét” a szalagok, ízületek, gerinccsatorna bizonyos része, 
szalagok, izmok összessége alkotja. A passzív anatómiai helyzetet a csontok, az ízületek, a 
szalagok, és az izomzat tónusa biztosítja. A mozgás az ízületekben történik. Bármelyik 
tényez  megbetegedése károsan hat az egész gerincre.   
Nyaki gerinc (cervicalis): Az egészséges nyaki gerinc mozgása azt jelenti, hogy a fej a 
neutrális helyzetb l flexiós irányba kb. 45°-ig mozgatható. Hátrahajlításkor, extenzióban a 
mozgás addig lehetséges, hogy a homloktáj horizontális helyzetbe kerüljön. Oldalhajlítás kb. 
40°-ig vihet  ki. Rotáció balra, jobbra 90°-ig végezhet , de csak 45°-s flexió és 60°-s 
hátrahajlás közt.   
Háti gerinc (thoracalis): A háti gerinc mozgását a mellkas fixáltsága befolyásolja. Ha 
el rehajlítjuk a gerincet, a C7 (nyaki 7-es) és T12 (ágyéki 12-es) csigolyák processus
spinosus közt a távolság 4-6 cm-rel megn . Hátrahajlításnál a háti púposság, a gerinc háti 
hajlatának megtörése meg kell, hogy sz njön. A háti gerinc rotációs képessége nagyon 
egyéni. A háti gerinc szegmentjeinek mozgásvizsgálatából következtethetünk ennek 
mozgására.  
Ágyéki gerinc (lumbalis): Mozgásai gyakran együtt történnek a csíp ízület mozgásával. 
El rehajlításnál a lumbalis gerincoszlop el rehajlása kiegyenlít dik és elt nik,
hátrahajlításnál az el rehajlás fokozódik.

4.2. Reflexvizsgálat 

A reflexvizsgálatok tökéletes elvégzéséhez ismerni kell az idegek beidegzési zónáit. A 
fels  végtagon, törzsön és az alsó végtagon meglév  reflexek kiválthatósága, vagy hiánya 
támpontul szolgál az ideggyökök állapotáról és lokalizációiról. A fentiek miatt a reflexek 
részletes ismerete a differenciáldiagnosztikában nélkülözhetetlen. Reflexvizsgálatok a fels
végtag, a törzs és az alsó végtag reflexeire terjednek ki. 
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5. TRADICIONÁLIS DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK - 
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK [11] 

Röntgenfelvételeken általában a klasszikus csontelváltozásokat diagnosztizáljuk. A 
szükséges röntgenológiai vizsgálatok többek közt a következ k lehetnek: kétirányú vizsgálat, 
centrált, rétegfelvétel, ferde felvétel, computertomographia (CT), mágneses rezonancia 
vizsgálat (MRI) stb. A gerinc röntgenvizsgálatában ajánlatos funkcionális felvételeket is 
készíteni. Ilyenkor az el re-, hátra-, és esetleg oldalra hajlított helyzetben végzett felvételek 
tájékoztathatnak minket a kórós mozgathatóságról, avagy a mozgás besz külésér l. A nyaki 
gerinc vizsgálatában szerepel leginkább a funkcionális felvétel. Különféle tarkótáji és nyaki 
panaszok esetén a térsz kít  folyamatok megítélésében elengedhetetlen a fej különféle 
helyzetében készített többirányú röntgenfelvétel. Az ágyéki gerinc röntgenfelvételein fontos a 
csigolyatestek térbeli helyzete. A lumbális szakasz vizsgálatához a CT- és MRI-vizsgálat 
elengedhetetlen. Röntgenvizsgálattal a következ  elváltozások láthatók: elhelyezkedés, 
deformálódás, forma, méret, a csigolyatest széle, s r ség, szerkezet, intervertebrális tér, a 
gerinccsatorna elváltozásai.
Hasznos non-invazív diagnosztikai eljárás a computertomographia (CT), újabb generációs 
CT-felvételek a gerinc háromdimenziós képét reprezentálják.   
Jelent s lépést volt a mágneses rezonancia (MR) vizsgálatok alkalmazása a gerincvizsgálatok 
területén. Teljes ártalmatlan, non-invazív eljárás, amely nem ionizáló sugárforráson alapul. 
KRAPPEL és társai [20] is kiemelik az eljárás megbízhatóságát, pontosságát. Az eljárás 
gyakorlatban történ  alkalmazásáról és a vizsgálati módszer b vítésér l POWERS és társai [21] 
számolnak be részletesen. MR vizsgálatok esetén a szövetek közti kontraszt lényegesen 
nagyobb, mint a CT-nél. A fenti megállapítást DAMMERT és társai [22] igazolták CT és MR 
vizsgálatok párhuzamos alkalmazásával.  
Elterjedt vizsgálat még a csontscinitgraphia és a SPECT (single photon emission 
computertomographia) is. In-vivo technikák, ahol a szervezetbe juttatott radioaktív izotóp 
sugárzásának emisszióját mérik. A készülék a beteg körül forgó gammakamrákból és a hozzá 
csatlakozó képalkotó rendszerb l áll. 
A Moiré-féle fényképezési eljárásnál a beteg hátára vetített minta törzs a legkisebb 
aszimmetriát is kimutatja és így lehetséges a kisz rt betegek szakorvosi vizsgálata (12. ábra).

Röntgenfelvétel     CT-felvétel       MRI-felvétel     Moiré- felvétel

12. ábra: tradicionális diagnosztikai eljárások során készült felvételek [11] 
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6. KORSZER  MOZGÁSVIZSGÁLÓ ÉS DIAGNOSZTIKAI 
RENDSZEREK 

A mozgásvizsgálatok számos területre oszthatók fel, többek közt: alsó végtagi-, 
gerinc-, fels  végtagi-, továbbá egyensúly- és neurológiai vizsgálatokra. A biomechanikán 
belül kiemelt jelent séggel bírnak a gerincvizsgálatok. A gerincvizsgálatokat jellegük alapján 
két - számos esetben egymással szorosan összefügg  - részre oszthatjuk: in-vivo, azaz 
életkörülményeknek megfelel , és in-vitro, azaz élettelen jelleg  vizsgálatokra. In-vitro
vizsgálatok általában implantátumok véges elemes vizsgálatára, és mechanikai analízisére 
terjednek ki. PITZEN és társai [23] véges elemes vizsgálatokkal igazolták a csontosodási 
folyamatok elméletét. KNOPP és társai [24] háromdimenziós mozgásvizsgálatokat végeztek 
implantátumok biomechnaikai stabilitására vonatkozóan. Implantátumok in-vivo
környezetben történ  vizsgálatára mutat be példát ZUCHERMANN és társainak [25] cikke, akik 
implantátum beépítésének eredményességét vizsgálják egy év távlatában.

Magyarországi adatok szerint a gerincbetegségekben szenved  iskoláskorú gyermekek 
aránya 4-6%, legelterjedtebb gerincbetegségek arányát illet en igen magas az Adolescens
Idiopathiás Scoliosis (AIS)-ban szenved  betegek aránya: 2-3%, az Osteochondrosis Juvenilis 
Dorsi (Scheuermann-kór)-ban szenved k aránya: 2-6%. Mozgásszegény életmódunknak 
köszönhet en egyes becslések szerint azonban mára már minden harmadik gyermek fordult 
orvoshoz különböz  háti vagy nyaki gerincpanaszokkal. F városi arányokat tekintve a 
statisztikai adatok még rosszabb képet mutatnak. Mintegy 250000 iskoláskorú budapesti 
gyermek közül körülbelül 12500-an szenvednek gerincbetegségekben és közülük 20%-nak 
szükséges különböz  korrekciós f z k használata (kb. 2500 gyermek). Hazánkban egyik 
legelterjedtebb és leghatékonyabb terápia gerincbetegségek kezelésére a súlyfürd k
alkalmazása. Mechanikai, biomechanikai elmélete, továbbá gyakorlati háttere és hatásossága 
egyértelm en bizonyított KURUTZ és társai [26, 27] munkáiban és publikációiban. A 
spondylolysis és spondylolsthesis biomechanikája, továbbá a teheremelés biomechanikája 
terén jelent s eredményeket ért el és publikált a KISS, KLEMENCICS szerz páros [28, 29]. 

Az utóbbi 10-15 évben rohamosan terjednek korszer  mozgásvizsgáló rendszerek és 
módszerek, amelyek a gerincvizsgálatok szempontjából számos nagyobb csoportra oszthatók 
fel, mint például: 

- Videó-alapú rendszerek
Automatikus digitalizálás 
Manuális digitalizálás 

- Optikai rendszerek 
- Aktív markeres rendszerek 
- Elektronikus rendszerek 
- Ultrahang-alapú rendszerek 

Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni a mozgásvizsgáló rendszerek azon csoportját, 
amelyek a legelterjedtebbek és szeretném azt is bemutatni, hogy miért alkalmasak csak 
megkötésekkel és korlátokkal gerincvizsgálatok elvégzésére. 

6.1. Videó-alapú rendszerek 

Videó-alapú rendszerek csoportjába tartoznak: APAS (Ariel Dynamics), Motus (Peak 
Performance Technologies), Mikromak stb. A mozgásokat 2-10 kamerával rögzítik, majd a 
filmfelvételeket képkockáról képkockára digitalizálják, így határozva meg a kitüntetett 
anatómiai pontok térbeli helyzetét, térbeli mozgását. A mérések a kalibrálási fázissal 
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kezd dnek, mér keret mér térbe való behelyezésével. A mérések eredményeit a 
videokamerák mellett közvetlenül a központi számítógép is rögzítheti. A mérések 
feldolgozása id igényes, mivel minden pont helyzetét minden filmkockán meg kell határozni. 
Tíz perces felvétel esetén - 50 Hz-es felvételi frekvenciát feltételezve - ez 30000 id pillanatot, 
képkockát jelent. Ennyiszer kell tehát a digitalizálást m veletét elvégezni. Az újabb technikák 
már nagyobb frekvenciatartományban dolgoznak, így a diszkrét id pontok száma emelkedik. 
A technika fejl désével a kézi digitalizálás mellett ma már lehet ség van automatikus 
digitalizálás elvégzésére is. Problémát jelenthet a kamerák szinkronizálása, amely szintén 
pontossági követelmények befolyásolója. Mindemellett a kamerák elhelyezésére megfelel
térre van szükség, azaz a mérések meglehet sen helyigényesek. A videó-alapú rendszereket 
f ként sportmozgások vizsgálatánál és járásvizsgálatoknál használják. A filmfelvételek 
gerincvizsgálatok területén csak mozgás- és mozgástartomány vizsgálatokra alkalmasak (13.- 
14. ábra). 

13. ábra: SIMI videó-alapú rendszer [91]  

Videó-alapú rendszerrel végzett gerincvizsgálatokat NIGGERMEYER és társai [30] golfütés 
vizsgálata esetén. A felvételeket 50 Hz-es frekvencián rögzítették, a gerincet szakaszokra 
bontották és egyszer  geometriai alakzatokkal helyettesítették. A mozgások jellemz  adatait 
inverz mechanika segítségével határozták meg.  

14. ábra: Peak Motus System [92] 

FABER és társai [31] kiemelik a videó-alapú rendszerekkel végzett vizsgálataik hátrányaként, 
hogy gerincvizsgálatoknál fontos b rmozgások kiküszöbölése, korrigálása a filmfelvételeken 
nehezen, id igényesen vagy egyáltalán nem oldható meg. 
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6.2. Optikai rendszerek 

A mérések ideje alatt a páciensen passzív markereket (testfelületre helyezett kis 
méret , fényvisszaver  gömb) visel. Ilyen rendszerek, a teljesség igénye nélkül: Vicon 
System 250/512 (VICON), Vision Hires System, Simi Motion System, Primas (15. ábra).  

15. ábra: ACTImotion [93] 

A vizsgálat alapvet  követelménye, hogy ezeket a fényvisszaver  markereket legalább két 
speciális felvev nek mindig látnia kell, a térbeli helyzet meghatározása miatt. 
Gerincdiagnosztika esetében igen nehézkes minden egyes csigolya tövisnyúlványára 
(processus spinosus) a markerek rögzítése. Bonyolultabb mozgások esetén több felvev
kamerát kell elhelyezni, így a vizsgálatok meglehet sen helyigényesek. A rendszer a testen 
elhelyezett markerek legfényesebb pontját automatikusan érzékeli, ami a fényviszonyokból 
ered en hibát is hordoz magában, nem garantált teljesen az sem, hogy a rendszer mindig a 
legfényesebb pontját érzékeli a markernek. A gerinc statikai vizsgálatára nem, dinamikai 
vizsgálatokra csak sz k körben elterjedt. Csaknem kizárólag mozgások vizsgálatára 
alkalmazzák.  

 6.3. Aktív markeres rendszerek 

Jelent s csoportot képeznek mozgásvizsgálatok területén az aktív marker-alapú 
rendszerek: Selspot, Zebris, Orthotrak, Motion Monitor System. Akkor nevezünk egy markert 
aktívnak, ha valamilyen hullámot (infrafény, ultrahang, mágneses hullám stb.) bocsátanak ki 
és ezt speciális felvev  egységek érzékelik. Pontosságuk általában jobb, mint más 
diagnosztikai rendszereké, az eredmények feldolgozása, kiértékelése és tárolása lényegesen 
egyszer bb feladat. Hátrányuk, hogy a mikrofonok vezetékekkel csatlakoznak a központi 
egységhez, amelyek a mozgásokat akadályozhatják. A „kamerák” mindig vizuális 
kapcsolatban vannak a markerekkel a mérések során. Az ultrahangalapú rendszerek 
gerincvizsgálatokra tökéletesen alkalmasak, mert a gerinc alakja, torzulásai, a gerinc 
mozgékonysága, terheléses vizsgálata egyaránt jól kivitelezhet . A mér eszközök és 
vizsgálatok izomaktivitás mérésekkel is kib víthet k. Káros sugárzással nem terhelik az 
emberi szervezetet. A vizsgálatok tetsz leges id közönként ismételhet k.
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6.4. Elektronikus elv  rendszerek 

A triflexométer a gerinc vonalán való végigvezetés során 0,25 mm-enként szög és 
elmozdulás adatokat küld elektromos jel formájában a központi számítógép felé. A 
számítógép az adatok alapján jeleníti meg a gerinc alakját a monitoron. TRÓCSÁNYI és társai 
[32] triflexométerrel (16. ábra) végzett vizsgálataik eredményeként megállapították, hogy az 
eszköz által szolgáltatott mérési eredmények jó kiegészít i a tradicionális vizsgálatoknak. A 
gerinc alakja és deformitásai jól meghatározhatók, az eredmények a vizsgálat befejezése után 
azonnal megjeleníthet k.

16. ábra: Triflexométer [94] 

6.5. Ultrahang-alapú rendszerek 

A görg kb l álló medimouse a gerinc alakjának, deformációjának meghatározására 
alkalmas (17. ábra). A gerinc eme jellemz it egyenes állás és tetsz leges testhelyzetben is 
meg lehet meghatározni. A rendszer két részb l áll: jeladó egységb l és a görg kb l. A 
vizsgálatok elvégzéséhez közvetlen kapcsolat szükségeltetik a két egység között. 
Sz r vizsgálatokra, tradicionális vizsgálatok kiegészítésére alkalmazható. MANNION és társai 
[33] a rendszerrel flexiós és extenziós helyzetben vizsgálták a gerinc jellemz it. Vizsgálataik 
központi témája a rendszer standard hibáinak meghatározása volt. A mért értékek 
szakirodalommal való összehasonlítása után megállapították, hogy a rendszer alkalmas a 
gerinc alakjának meghatározására, bár kiemelik, hogy a mozgástartomány vizsgálata 
körülményes. 

17. ábra: Medimouse [95] 

Jeladó

Görg k
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Az ultrahang-alapú és elektronikus rendszerek el nye, hogy a mérések gyorsan és egyszer en
végrehajthatók, az eredmények kiértékelése nem id igényes. A mért értékek referencia 
adatbázissal azonnal összehasonlíthatók. Hátránya a fent bemutatott eszközöknek, hogy csak 
a gerinc alakjának és elváltozásainak meghatározására alkalmasak. Nem alkalmasak 
mozgékonyság vizsgálatokra, méretük és kialakításuk miatt kitüntetett gerincszakaszok 
vizsgálatára. Izomaktivitás vizsgálatokkal kiegészíthet k, viszont a programok és a felvételek 
szinkronizálása nem minden esetben megoldott. Gyors és egyszer  vizsgálat hajtható végre az 
ultrahang-alapú CMS-HS (ZEHBRIS) rendszerrel is. A gerinc alakjának vizsgálata mellett a 
mozgékonyság, a mozgástartomány és az izomaktivitás vizsgálatok is biztosítottak. 
Egy-egy rendszer a fentieknek megfelel en, a felszereltségt l függ en jelent s összegbe 
kerülhet. A külföldön m köd  laboratóriumokat általában két részre lehet osztani, KOCSIS
[34]: egy részük kutató-fejleszt  funkciót tölt be, és így a kiértékelések elég sok manuális 
munkát követelnek, viszont az adott szakterületen igen magas szakmai színvonalat 
képviselnek. A laboratóriumok másik csoportja a klinikai diagnosztikát célozza meg és a 
kiértékel  programcsomagok egy adott mozgássor automatikus elemzését végzik. Ilyen 
esetekben el re definiált tesztek vannak rögzítve és ezek el írásait kell követni a mozgás 
végrehajtása során. Az ezt követ  kiértékelés az el re megadott szempontok szerint -
többnyire riportok formájában - készül el.
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7. A ZEBRIS ULTRAHANGALAPÚ MOZGÁSVIZSGÁLÓ 
RENDSZER (CMS-HS) FELÉPÍTÉSE, M KÖDÉSE,
ALKALMAZÁSA  

A németországi tübingeni székhely  ZEBRIS Medizintechnik GmbH. ultrahang-alapú 
mér rendszerek tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Mozgásvizsgáló 
rendszereket építettek ki a különböz  emberi mozgások, tevékenységek és bizonyos 
testrészek mozgásának vizsgálatára, valamint izomaktivitás vizsgálatokra. Speciális eszközök 
segítségével lehet ség van járásanalízisre, fels  végtagi vizsgálatokra, gerincvizsgálatokra, 
elektromiográfiai (EMG) vizsgálatokra, állkapocs-analízisre, egyensúly vizsgálatokra, a láb 
3D-s geometriájának feltérképezésére és platform segítségével talpnyomás-eloszlás valamint 
reakcióer k pontos meghatározására. A gerinc vizsgálata a WinSpine modul segítségével 
végezhet  el.

PRANGE és társai [35] publikációjukban beszámolnak saját fejlesztés  ultrahang-alapú 
mér rendszerrel végzett 3D-s vizsgálatokról, ahol iskoláskorúak tartási problémáit vizsgálták, 
megemlítik, hogy az adatok feldolgozása id igényes, a feldolgozáshoz CAD program 
szükséges. ASAMOAH és társai [36] különböz  diagnosztikai rendszereket hasonlítottak össze. 
A hagyományos technikák - Röntgen, CT, MRI - és újszer  vizsgálatok - Videó-alapú, Moiré-
topográfia, Ultrahang-alapú CMS-HS, reverse engineering - összehasonlításának
eredményeként megállapították, hogy a CMS rendszer biztosítja a legsokrét bb vizsgálati 
metódust, a vizsgálat és adatfeldolgozás mind a hagyományos, mind pedig az új eljárások 
közt a leggyorsabb. SMOLENSKI és társai [37] arra keresték a választ, hogyan és milyen 
sugármentes technikákat lehet alkalmazni a klinikai gyakorlatban. Válaszul azt kapták, hogy a 
CMS rendszer minden el zetesen támasztott követelménynek megfelel. Hasonló 
következtetésre jutottak SCHREIBER és tárasai [38, 39], akik az ágyéki gerincszakasz 
funkcionális analízisén és állapotfelmérésén keresztül bizonyították a rendszer 
alkalmazhatóságát. DVIR és PRUSHANSKY [40], SAUTMANN és társai [41] egymástól 
függetlenül a ZEBRIS rendszer valamint a hagyományos diagnosztikai módszer, és az azt 
követ  kiértékel  eljárás - vonalzó és szögmér  segítségével végzett kiértékel  eljárások - 
közti korrelációs kapcsolatot elemezték, eredményül kapták, hogy az ultrahang-alapú 
rendszer és a hagyományos diagnosztika között tökéletes korrelációs kapcsolat van. DVIR
szerint a rendszer klinikai gyakorlatba történ  bevezetését és alkalmazását indokolja a 
rendszer alapadatbázisának kialakítása és fejleszthet sége, amely segítségével 
referenciaadatok és a vizsgálatok eredményei gyorsan és egyszer en összehasonlíthatók.  
SAUTMANN [41] hasonló indokokat sorol fel: nem, életkor, betegségek, testsúly, sportaktivitás 
stb. alapján képezhet k vizsgálati és referenciacsoportok.  ENDRES és társai [42], valamint 
MANNION és társai [43, 44] a nyaki gerincszakaszra kifejlesztett programcsomag tesztelése 
után jutottak a fentiekkel azonos következtetésre. LEHMANN és társai [45] publikációjukban 
és el adásaik során kiemelik az interdiszciplináris tudományterületek jelent ségét és ajánlást 
is tesznek arra vonatkozóan, hogyan lehetséges a rendszer alkalmazása a diagnosztika 
rehabilitációs és sportorvoslás területén. A nemzetközi szakirodalom és saját tapasztalataink 
alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy a gerincvizsgálatok alapjait a CMS rendszerrel 
végezzük el. 

7.1. Az ultrahang-alapú rendszer felépítése és egységei (18. ábra)

1: Központi számítógép: Feladata az adatok feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése, adott 
esetben az adatok továbbítása, archiválása. 
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18. ábra: A mér rendszer felépítése [46] 

2. Mikrofonok (19. ábra): A mérési protokoll lehet vé teszi szimpla mikrofonok alkalmazását 
a vizsgálatok folyamán. A mérések során a mikrofonokat a páciens b rére kell felhelyezni. A 
nyaki gerincszakasz nyúlásának mérésére alkalmazható, de a háti szakaszon a mérési 
eredmények a b rmozgások miatt nem a valós értékeket tükrözik. Tapasztalataink alapján 
tehát, a szimpla mikrofonok nem alkalmasak a háti és agyéki gerincszakasz vizsgálatainak 
elvégzésére. Hasonló következtetésre jutott SCHREIBER, PETROVITCH és WILL [47], VOGT és
BANZER [48] is, akik kiemelik, hogy megfelel  el készítés után a mérések nagyvonalú 
sz r vizsgálatokra valamint mozgások reprodukciós vizsgálataira alkalmasak.  

19. ábra 

3. Mér hármasok: 3, egymáshoz képest mereven rögzített mikrofon. Több típusa ismert és 
alkalmazandó a mérés típusának megfelel en, melyeket a test különböz  pontjaira kell 
helyezni. Alapvet en két csoportba oszthatók (20. ábra):

- törzsre helyezhet  mér hármasok  
- fejre helyezhet  mér hármasok  

20. ábra: Különböz  típusú mér hármasok  
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4. Központi mér egység (21. ábra): Feladata az ultrahang jelforrás és a mikrofonok által 
szolgáltatott jelek fogadása, feldolgozása és továbbítása a központi számítógép felé.  

21. ábra: Központi egység 

5. Ultrahang jeladó (22. ábra): A jeladóban három, egymástól függetlenül m köd  ultrahang 
jelforrás található. A mér  szoftver a jeladók segítségével a térben - testszegmensen - 
elhelyezett mikrofonok, vagy a pointer helyzetét és így közvetve a pointerrel megjelölt 
anatómiai pontok helyzetét a háromszögelés módszerével határozzák meg, 
tizedmilliméteresnél kisebb hibával. A pointer segítségével mér hármasokhoz olyan 
anatómiai pontok térbeli helyzete is hozzárendelhet , amelyek a test, vagy testszegmensek 
által takarásban vannak. Ebben az esetben a mér hármasnak és a jeladónak kell közvetlen 
kapcsolatban lennie.

22. ábra: Ultrahang jeladó 

A pontok térbeli helyzetének a meghatározása a 23. alábbi ábra alapján a következ  képletek 
segítségével történnek, KOCSIS [49]: 

2222
1 a)(YZXd  (7.1) 

2222
2 a)(YZXd  (7.2) 

2222
3 b)(ZYXd  (7.3) 
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23. ábra: Geometriai adatok 

Az 7.1 egyenletb l kivonva a 7.2-at:

2222222
2

2
1 a)(YZXa)(YZXdd

22222
2

2
1 aaY2YaaY2Ydd

aY4dd 2
2

2
1

a4
ddY

2
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2
1  (7.4) 

A 7.3. egyenletb l a  7.1-t kivonva:

2222222
1

2
3 a)(YZXb)(ZYXdd

2222222
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2
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Felhasználva, hogy: 
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b2
ba)dd(5,0d 222

2
2
1

2
3Z  (7.5) 

A 7.1. egyenletb l:
)Za)(Y(dX 222

1  (7.6) 

Tehát a koordináták helyzetét a következ  egyenletek alapján határozhatjuk meg: 

a4
)d(dY

2
2

2
1

b2
)ba)d(d0,5(d

Z
222

2
2
1

2
3 )Za)(Y(dX 222

1

Az ultrahang terjedési sebességének h mérséklet függése miatt a terjedési sebesség értékeket 
korrigálni kell, KISS és társai [50] az ultrahang terjedési sebességének h mérséklett l való 
függését és ez által a mér rendszer pontosságának változását két módszer szerint határozták 
meg:  

1. módszer:

A mikrofonok távolságát az ultrahang jeladódótól a jeladó által kibocsátott ultrahang 
impulzusok kiadása és az érzékel re való megérkezése közti eltelt t id  alapján a következ
képlettel lehet meghatározni: 

svtd  (7.7) 

ahol:  - d távolság méterben 
- t az ultrahang terjedési ideje másodperben 
- sv az ultrahanghullám terjedési sebessége leveg ben, a sebességet az alábbi közelít
képlettel lehet meghatározni:  

cs T0.6331.5v  (7.8) 

ahol: - Tc a leveg  h mérséklete Celsius fokban 

2. módszer: 

A mikrofonok távolságát d az ultrahang jeladódótól a jeladó által kibocsátott sv terjedési
sebesség  ultrahang impulzusok kiadása és az érzékel re való megérkezése közti eltelt t id
alapján a következ  képlettel lehet meghatározni:  

svtd  (7.9) 

ahol:  -  d a távolság méterben 
- t az ultrahangimpulzus kibocsátása és detektálása között eltelt id  másodpercben  
- sv  az ultrahanghullám terjedési sebessége leveg ben, a sebességet az alábbi közelít
képlettel lehet meghatározni:  

T20,05RTvs  (7.10) 
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ahol: - izentropikus együttható (értéke leveg ben =1,40)

- R egyetemes gázállandó (R=287,14
Ks

m
2

2

)

- T a leveg  h mérséklete Kelvin-ben  

A két módszer közti eltéréseket az 1. táblázat tartalmazza: 

TC
(Celsius) 

T
(Kelvin)

Vs=
20.05*(T)^0.5

Vs=
31.5+0.6*Tc

eltérés a két 
módszer 
között 

relatív
eltérés

(%) 
0 273 331.2804 331.5 0.2196 0.0663 
5 278 334.3003 334.5 0.1997 0.0597 
10 283 337.2932 337.5 0.2068 0.0613 
15 288 340.2598 340.5 0.2402 0.0705 
20 293 343.2007 343.5 0.2993 0.0871 
25 298 346.1166 346.5 0.3834 0.1106 
30 303 349.0082 349.5 0.4918 0.1407 
35 308 351.8761 352.5 0.6239 0.1770 
40 313 354.72071 355.5 0.7793 0.2192 
45 318 357.5427 358.5 0.9573 0.2670 

1. táblázat: A két módszer szerint meghatározott terjedési sebességek és a két módszer közti relatív eltérések 

Relatív eltérés válotzása a h mérséklet függvényében (%)
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24. ábra: Relatív eltérések a h mérséklet változásának függvényében 

A mérési h mérséklettartomány mindig 20 és 30 C˚ közé esik, a két módszer közti eltérés 
tized százalékos nagyságrendbe esik, a rendszer pontosságát a módszerek közti eltérés így 
nem befolyásolja (24. ábra).   

6. Pointer: Mér eszköz, két mikrofonnal, mely két mikrofon egy egyenesen helyezkedik el. A 
két mikrofon így egyértelm en meghatározza a pointer térbeli helyzetét. A mérések során a 
pointer hegyét az adott anatómiai ponthoz kell illeszteni, a rajta lév  nyomógombot 
megnyomni, és így közvetlenül meghatározható az anatómiai pont térbeli helyzete.
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25. ábra: Pointer 

A pointer helyzetét és így közvetve az anatómiai pont helyzetét a 25. ábra alapján a következ
képlet segítségével tudjuk meghatározni. 

)RR(
A

B)(ARR S1S2S1p  (7.11) 

ahol: (felhasználva a 23. ábra jelöléseit és a feltüntetett koordináta rendszert) 
- A és B a pointer geometriai méretei 
- PR a koordináta rendszer origójából a pointer hegyéhez húzott helyvektor 
- 1SR és 2SR  a pointeren található mikrofonokhoz húzott helyvektorok 

A vizsgálatok során kitüntetett szerepe van az anatómiai pontok helyzetének 
meghatározásának. Egy pont helyzetének meghatározási pontosságát az SPSS® statisztikai 
programmal ellen riztem. Kijelöltem a térben egy tetsz leges pontot, majd ennek a pontnak 
határoztam meg a helyét a pointer segítségével egymás után (100-szor határoztam meg a 
kijelölt térbeli pont helyzetét, melyb l 93-at véltem sikeresnek). A pont koordinátái a 
következ k voltak:

X=300 mm; Y=300 mm; Z= 0mm 

A mért értékek átlagait és a szórások értékeit a 26. ábra és a 2. táblázat tartalmazza: 

299.70 299.80 299.90 300.00 300.10 300.20 300.30 300.40
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26. ábra: Az Y-koordináta irányban mért értékek eloszlásdiagramja  

Mikrofon

Mikrofon
Nyomógomb
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2. táblázat: A mért értékek átlagai és a szórások 

A fentebb levezetett egyenletek alapján kapott pontossági kritériumot támasztják alá a mért 
értékek, amelyek szórásai mind ténylegesen tizedmilliméteres pontossági tartományba esnek. 
Példaként látható a mérések Y-irányban mért értékeinek eloszlásdiagramja (26. ábra). 
A rendszer verifikálásához a mérések függetlenségének vizsgálata során két személy által 
végzett méréseket hasonlítottam össze. A két személy egy tetsz leges térbeli pont (esetünkben 
a X koordináta) helyzetét határozta meg ötvenszer egymás után. Amint a 3. táblázatban is 
látható a két személy által végzett mérések szórásai között 0,09355 mm, az átlagok között 
0,102 mm az eltérés értéke. Az eltérések értékei kielégítik a rendszerrel végzett mérések 
reprodukálhatósági és pontossági kritériumait (27. ábra). 

1 2

Case

297,00

297,25

297,50

297,75

298,00

297, 87 297, 77

27. ábra: Két személy által végzett mérések összehasonlító diagrammja és táblázata 

3. táblázat: Két független mérés átlagértékei és a szórásai 

7. Izomaktivitás mérésére (EMG) szolgáló elektróda (28. ábra): Izomaktivitás mérésére 
alkalmas felületi elektróda, mely segítségével felszíni izmok aktivitása vizsgálható. Az 
elektródák a központi egységhez, csatlakoztathatók vagy több elektróda egyidej  alkalmazása 
esetén egy gy jt  adapter használata szükséges.  Az EMG-jelek feldolgozását, a felületi 
elektródák m ködését és használatukat b vebben a 11. fejezet tárgyalja. 

Koordináta X Y Z 
Átlag (mm) 299.95 300.11 -0.37
Szórás (mm) 0.33 0.14 0.23 

X koordináta X koordináta
szórás (mm) 0,466 0,232 
átlag (mm) 297,867 297,774 
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28. ábra: EMG-elektróda és gy jt  adapter 

Magyarországi viszonylatban a rendszer bevezetése a klinikai gyakorlatba kezdeti 
fázisban van. A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kívül a Budai 
Gyermekkórház és Rendel intézet, a Pécsi Tudományegyetem és az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet rendelkezik hasonló, bár kisebb kapacitású rendszerrel. Nemzetközi 
viszonylatban számos publikációban és el adásban találkozhatunk a CMS-HS rendszerrel, 
gerincvizsgálatok különböz  területein végzett vizsgálatok eredményeir l.  VON HAAKER
[51], SCHIFFERDECKER-HOCH [52] mozgás- mozgástartomány- és terheléses vizsgálatok 
eredményeir l számolnak be. VOIGT és társai [53, 54, 55, 56] több publikációjukban is 
kombinált gerinc- és járásvizsgálatok eredményeit ismertetik. A páciens derekán (sacrum) egy 
mér hármast, azaz tripletet rögzítettek. Futópadon történ  különböz  sebesség  járás és futás 
során vizsgálták az ágyéki gerincszakasz mozgását és a mozgások összetev it, jellemz it. A 
rendszer speciális alkalmazásáról számol be DALICHAU és SCHEELE [57, 58, 59, 60, 61], akik 
úszók, evez sök, jégkorongozók, tornászok, teniszez k, amat r és szabadid  sportolók esetén 
vizsgálták a pácienseik mozgásainak reprodukciós képességeit két lábon való állás és 
négykézláb elhelyezkedve. Szintén e szerz páros és társaik számolnak be arról, hogy torna 
hatására milyen mértékben javul a gerinc egészségi állapota, továbbá a vizsgált betegek 
eredményeit egy egészséges kontroll csoporttal hasonlítják össze. Konkrétan egy 
betegségtípushoz, a Wilson-kórral kapcsolatos vizsgálatokhoz használja HERMANN [62] a 
CMS-HS rendszert. A kéz el retartás gerincre gyakorolt hatásának vizsgálatáról, úgynevezett 
Matthias-teszt, eredményeir l és a rendszer alkalmazhatóságáról számolnak be HÜBNER és 
társai [63]. A széles kör  és pozitív eredménnyel záródó alkalmassági vizsgálatok és 
gyakorlati alkalmazások megállapításaival szemben BERNHARDT és BANZER [64] elismeri a 
rendszer által szolgáltatott új információk létjogosultságát, ugyanakkor kiemelik, hogy a 
gyakorlatba történ  bevezetést és klinikai alkalmazást megkötésekkel fogadják csak el. 
Kiemelik, hogy a rendszer a hagyományos diagnosztika közt jelent s értelmezésbeli eltérések 
vannak az alapdefiníciókra vonatkozóan. Másodsorban megjegyzik, hogy a rendszer sok 
kiegészít  eredményt szolgáltat a hagyományos diagnosztikához (Röntgen, MRI, CT) képest, 
de azt semmi esetre sem helyettesítheti, mivel a gerinc testen belüli elhelyezkedésér l és a 
csigolyák valamint a gerinccsatorna állapotáról nem adnak semmilyen információt. El nyként
említi meg viszont számos publikáció, hogy a rendszer mobil kiépítése és számos b vítési 
lehet sége révén a rendszer gyakorlati klinikai alkalmazásának elterjedése várható.  

A nemzetközi szakirodalmi publikációkat feldolgozva és a rendszerrel végzett 
méréseink alapján munkám és a szakintézetekkel való együttm ködés során kiemelt szerepet 
kaptak azon gerincvizsgálati területek, amelyek a szakirodalom szerint a legnagyobb 
hiányosságokkal bírnak: eltérések a tradicionális és a CMS-HS rendszer között 
alapdefiníciókban, és az ebb l adódó mérési-adatfeldolgozási elvek között; izomaktivitás 
vizsgálatok, korrekciós f z k vizsgálata. Mindemellett figyelembe vettük azt a tényt is, hogy 
hazánkban - a dolgozat megírásának kezdetekor - még csak el készületek zajlottak a rendszer 
gyakorlati alkalmazásának bevezetésére. Ezért készültek kiértékel - és adatfeldolgozó 
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programok, teljes kör  mérési útmutatók. Magyarországon els ként, és mindeddig 
egyedüliként végeztünk izomaktivitás vizsgálatokat, valamint korrekciós f z kre vonatkozó 
méréseket.  
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8. A GERINCVIZSGÁLATI MÓDSZER HONOSÍTÁSA, 
MÉRÉSI ÚTMUTATÓK MAGYARÍTÁSA, FELDOLGOZÓ ÉS 
KIÉRTÉKEL  PROGRAMOK ELKÉSZÍTÉSE 

A ZEBRIS Medizintechnik GmbH. számos vizsgálati-diagnosztikai eljárást dolgozott 
ki mozgásvizsgálatokra. Gerincvizsgálatokra a WinSpine gerincvizsgáló modult és programot 
fejlesztette ki. A program m ködéséhez és a vizsgálatok elvégzéséhez nem létezik magyar 
nyelv  útmutató. A német és angol nyelv  leírások hiányosak, csak a mérések fontosabb 
lépéseinek leírására korlátozódnak. Els  feladatomnak tekintettem a mér rendszer
m ködésének megismerése után olyan magyar nyelv  leírások és útmutatók elkészítését, 
amelyek segítségével a mérések egyértelm en és hiba nélkül végrehajthatók. Mérési útmutató 
készült a gerinc tartási jellemz inek vizsgálatára (pointer posture), a gerinc mozgástartomány 
meghatározására (pointer mobillity), a törzs mozgékonyságának (triple trunk), az ágyéki 
gerincszakasz mozgékonyságának (triple lumbar) és a nyaki gerincszakasz mozgási 
viszonyainak vizsgálatára alkalmas (triple cervical) mérésekhez. Az útmutatók nem csak a 
mérések leírására korlátozódnak, hanem bemutatja a vizsgálatok technikai hátterét, ismerteti a 
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges ismerteket és a gyakori hibák jegyzékével csökkenti a 
mérési hibák el fordulásának valószín ségét. A mérési leírások és az elvégzett vizsgálatok 
alapján - 52 páciens, 36 lány, 16 fiú, 10 egészséges, 26 Scheuermann-kóros, 16 scoliotikus,
átlagéletkor 14±3 év, magasságuk 166±14 cm, átlagos testtömegük 49±13 kg, kontroll 
vizsgálat 6-8 hetente - a vizsgálati módszert honosítottam, és munkám valamint a F városi
Önkormányzat Budai Gyermekkórház és Rendel intézettel közös együttm ködés során a 
CMS-HS rendszerrel végzett vizsgálatokat bevezettük a klinikai gyakorlatba. Az elvégzett 
vizsgálatok száma - mintegy ezer mérés - biztosítja a kidolgozott mérési protokollok 
megfelel  min ség  átültetését a klinikai gyakorlatba. 

8.1. Magyar nyelv , részletes mérési útmutatók elkészítése 

A mérési módszertani útmutató és leírás els  része a mér rendszer felépítését mutatja 
be. Részletesen kitér a rendszer összeállítására, a központi mér egység, mikrofonok, jeladó, 
érzékel k, bipoláris EMG-elektródák bemutatására, m ködésére.
A második fejezet bemutatja, hogyan kell a különböz  vizsgálati projekteket definiálni, 
milyen módon adhatók meg a páciensek adatai, hogyan lehet olyan feljegyzéseket készíteni a 
mérésekr l, amelyek a rehabilitáció és a nyomon követés miatt kitüntetett jelent séggel 
bírnak. Részletesen megtalálható a leírásban, hogyan lehet kiválasztani a f menüb l a 
megfelel  vizsgálati eljárást, milyen eszközök szükségesek a mérések végrehajtásához, a 
mér rendszer elemeinek pontos beállításának paraméterei. A leírás a következ  mérési 
típusokat mutatja be részletesen:

- pointeres mérés a gerinc mozgástartomány vizsgálatára (pointer mobility) 
- a gerinc alakjának és meghatározott anatómia pontok egymáshoz viszonyított helyzetének 

meghatározása pointerrel (pointer posture)
- nyaki gerincszakasz mozgáspályája, mozgástartománya vizsgálata speciális mér hármas

segítségével (triple cervical)
- ágyéki gerincszakasz mozgékonyságának vizsgálata mér hármasok segítségével (triple 

lumbar)
- mérés a háti- és ágyéki gerincszakasz mozgékonyságának meghatározására 

mér hármasokkal (triple trunk)
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A pointeres vizsgálatok eredményei a mérés befejezése után azonnal megtekinthet k egy 
riport funkcióban. Mér hármasokkal elvégzett mérések esetén az eredményeket fel kell 
dolgozni a megjelenítés el tt. Így külön rész foglalkozik a mérési eredmények 
feldolgozásával. Bemutatom, hogyan kell a mérések megfelel  szakaszait kijelölni, hogy a 
vizsgálatok eredményeinek megjelenítése megfelel  legyen.
Egy rövid rész foglalkozik a kiegészít  vizsgálatokkal. Talpnyomás-eloszlás mér  platform 
segítségével a gerinc egészségi állapota és talpnyomás közti kapcsolatok ellen rizhet k.
Az ötödik fejezet a riport funkciók bemutatásával foglalkozik. Részletesen bemutatásra 
kerülnek az egyes mérések eredményeinek vizuális formái: 

- A pointeres mérések részletesen taglalják a gerinc szakaszainak jellemz it különböz
nézetekb l, a csigolyák egymáshoz képesti relatív szögeltéréseit, a gerincszakaszok 
görbületeinek értékét és a referencia minimum és maximum adatokat. 

- A mér hármassal elvégzett mérések riportjai szög-szögsebesség diagrammokon és 
id függvények formájában nyújtanak információt a gerinc állapotáról. A mozgékonyság 
értékei mellett a mért és referencia (szakirodalmi) adatok is összehasonlításra kerülnek 

A hatodik fejezet a mért adatok Excel vagy ASCII formátumban való felhasználására és az 
adatok más környezetben való felhasználásához nélkülözhetetlen definíciókra szorítkozik. Ez 
azért fontos, mert kiegészít  kiértékel  programjaink Excel környezetben futnak. 
Az utolsó fejezet néhány gyakran elkövethet  hibát és a kiküszöbölésüket mutatja be. A 
hibákat sajnos nem csak azok követhetik el, akik még nem rendelkeznek mérési rutinnal, 
hanem azok is, akik már kell  tapasztalatot szereztek megfelel  számú vizsgálat 
elvégezésével. Így a hibajegyzék fontos része a vizsgálati leírásoknak1.

8.2. Programok a klinikai, gyakorlati alap-paraméterek meghatározására 

A gerinc görbületeinek mértékét tradicionálisan a röntgenfelvételek alapján Cobb vagy 
Risser-Ferguson szerint határozhatjuk meg. A gyakorlatban elterjedt Cobb-féle metódus a 
még párhuzamos zárólemez  csigolyákra húzott mer legesek által bezárt szög kiegészít
szögének nagyságát adja meg, BENDER [13]. A definíció értelmezése a 29. ábra bal oldalán 
látható. A gerinc deformációja tehát úgy határozható meg, hogy az elkészült röntgen- vagy 
MRI-felvételekr l a fókusztávolság és a képalkotás geometriai adatai alapján vonalzó és 
szögmér  segítségével leolvassák a deformáció mértékét. A mérés és leolvasás pontosságát 
nagymértékben befolyásolhatja az elkészült felvétel élessége, a kiértékelést végz  személy 
szakmai tapasztalata. A felvételek elkészítése és a görbületek mértékének leolvasása 
id igényes folyamat.  

1. Dr. Viola Sándor PhD. (az orvostudomány kandidátusa) a F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézet osztályvezet  f orvosa szakvéleménye szerint: 
A CMS rendszer alkalmas gerincdeformitásban szenved  gyermek és serdül k esetében: 

- a gerinc alakjának mind számszer sített adatokkal, mind képi megjelenítés  módban való jellemzésére 
- a gerinc egyes szakaszai és egészének a térbeli tetsz leges síkban történ  mozgáspályájának detektálására 

A disszertáció meghatározza a referencia pontokat, megállapítja a módszer egyes elemeinek inter- és 
intraobszerver hibáját. 
A gyári software eredeti formájában alkalmatlan gyermek- serdül kori gerinc adatainak értékelésére. A 
disszertációban a jelölt meghatározza mind a gerinc alakjának, mind mozgáspályájának gyermek-serdül kori 
átlagértékeit, minimum-maximum értékeit, és a gyári software-ben ezekkel a korrigált értékekkel mér. 
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A probléma gyakorlati jelent ségér l számolnak be GASSEL és társai [65], akik MRI 
felvételek alapján számították a Cobb-fokok értékét. Szerintük a hagyományos elven történ
számítások id igényesek és számos esetben leolvasási valamint mérési hibával terheltek.  
A pointeres mérések eredményeként a gerinc deformációja a csigolyák egymáshoz képesti 
relatív szögeltéréseivel került definiálásra, ami nem más, mint a tövisnyúlványok (processus
spinosusok) által bezárt szög kiegészít  szöge, a PS-fok. (29. ábra: ,  stb. szögek). Ezek az 
adatok a tradicionális vizsgálatok eredményeivel - az értelmezésbeli különbségek miatt - 
nehezen hasonlíthatók össze. Az elkészített kiértékel  program a mérési eredményekb l
felhasználóbarát Excel környezetben határozza meg a deformitások mértékét Cobb-fokokban 
számítva, biztosítva a klinikai hagyományos vizsgálatok és az új elven történ  vizsgálatok 
közti átmenetet. A mérések eredményeinek Excel környezetbe való exportálása után 
megjelenik az adatbeolvasást lekérdez  párbeszédablak a post_1_0d programban. Az 
importálás gombra kattintva a feldolgozott adatok automatikusan frissülnek és jelennek meg a 
programban. Ezek után meg kell adni mindhárom gerincszakaszon azon csigolya helyét, 
melyek összekötéséb l meghúzhatók az egyenesek. A három csigolya, azaz a három egyenes 
ismeretében a program automatikusan kiszámítja a Cobb-fok értékeket. A probléma 
megoldásának módját és a feldolgozóprogram használatát a Budai Gyermekkórházban a napi 
klinikai gyakorlatba már bevezettük.  

Csigolyák 

,  stb. – relatív 
szögek 
PS-fok 

29. ábra: A deformáció hagyományos elvek szerinti definiálása [11], 
és értelmezése a CMS-HS rendszer szerint 

Az adatfeldolgozó- és kiértékel  program interaktív kezel  felülete (31. ábra) csigolya 1, 
csigolya 2 és csigolya 3-mal jelzi azon csigolyákat, amelyek „még párhuzamos 
zárólemez ek”, ide kell beírni a kiértékelés során a megfelel  csigolyák számát, a csigolya 
koordinátáit (y, z) a p2 paraméter jellemzi. A csigolyák számozása a háti els  csigolyától (T1) 
az utolsó ágyéki csigolyáig (L5) egyt l kezdve folyamatos számozású. A szögek 
meghatározásához szükséges vektorok irányát a kiértékelést végz  személy tudja megadni a 
vektorok irányának gerinc vonalára illesztésével. Ezt az egyenesek végpontjának a megadott 
csigolya - p2 - körüli nyújtással/elforgatással lehet végrehajtani. Így adható meg a p2 
paraméter értékének megadása után a p1 és a p3 paraméter (30. ábra).  Ezt a lépést 
mindhárom megadott csigolyánál végre kell hajtani. A háromszor három paraméter 
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segítségével 3 vektor definiálható (e1, e2, e3), amelyek páronként bezárt szöge a deformációt 
jellemz  Cobb-fok ( 1, 2) (8.1, 8.2). 

P2 

P1 

P3 

e2

e1

e1

1

30. ábra: Paraméterek megadása a kiértékelés során 

31. ábra: A deformáció meghatározása Cobb-féle értelmezésben 

22221
e2ze2ye1ze1y

e2ze1ze2ye1ycos1cobb   (8.1) 

22222
e3ze3ye2ze2y

e3ze2ze3ye2ycos2cobb   (8.2) 

ahol: p1, p2, p3: a vektorokat kijelöl  pontok koordinátái 
e1, e2, e3: a deformációt jellemz  szögek meghatározásra szolgáló vektorok 

1, 2: a gerinc deformációját jellemz  Cobb-szögek (fokban) 

Z

Y
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A röntgenfelvételekr l lemért és leolvasott deformációs értékeket összehasonlítottuk a CMS-
HS rendszerrel lemért és az általunk készített program által számított értékekkel. Eredményül 
kaptuk, hogy huszonhárom esetben - ha Cobb-fokok értéke kisebb, mint negyven fok - a két 
eljárás eredményei között r=0,938 a korreláció értéke. Negyven foknál nagyobb Cobb-fokok 
esetében a korrelációs tényez  értéke r=0,801 (32. ábra). A csökkenésre magyarázatot adhat 
az a tény, hogy ekkora mérték  térbeli deformáció mellett a röntgenfelvételek leolvasása igen 
nehéz, és szinte lehetetlen a deformációt úgy jellemezni, hogy valamely síkba es  vetület 
alapján egyértelm en le lehessen olvasni a deformáció mértékét, a gerincdeformáció valódi 
térbeli, 3 dimenziós. Az alábbi diagram alapján megállapítható, hogy a két rendszer által 
szolgáltatott eredmények szinte minden estben azonosak, melyet bizonyítanak a fenti 
korrelációs tényez k értékei is. 

32. ábra: A két módszer által szolgáltatott eredmények összehasonlító diagrammja 

Kiegészítésként a programunk segítségével meghatározhatók olyan paraméterek is, amelyek 
az egészségi állapot felméréséhez nélkülözhetetlenek, a mindennapi gyógyításban ezek az 
adatok fontosak, viszont a riport funkcióban ezek az adatok nem szerepelnek, ilyenek a 33. 
ábra alapján:  

33. ábra: kiegészít  szögek értelmezés 
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- háti gerincszakaszon: gibbus (púp) nagyága, változása ( ): a nyaki hetedik csigolya (C7) 
zárólemezére bocsátott mer leges, és a háti tizenkettes (T12) valamint az ágyéki egyes (L1) 
csigolyákat összeköt  egyenesek által bezárt szög 

- lumbalis szakasz kimélyültsége ( ): a háti tizenkettes (T12) valamint az ágyéki egyes (L1) 
csigolyákat összeköt  egyenes és az ágyéki ötödik (L5) valamint a csíp ízület (S1) pontokat 
összeköt  egyenesek által bezárt szög 

- a megváltozott gerinc  törzs el retolódása ( ): A nyaki hetedik csigolya (C7) valamint a 
csíp ízület (S1) pontokat összeköt  egyenes függ legessel bezárt szöge 

A program automatikusan ábrázolja a csigolyák közti relatív szögek változását a csigolyák 
számának függvényében. Ezek a görbék betegség esetén nem az ideális kett s görbületnek 
megfelel en futnak le, hanem egy vagy több esetben megtörnek, megtörhetnek. A töréspontok 
helyeinek ismerete meger síti a pointeres mérés eredményeit, és jól szemléltetik a deformáció 
hatását a környez  csigolyákra (34. ábra). 

Hajlásszög változása(xz-sik)

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Csigolyák száma (T1-12,L1-4)

34. ábra: A csigolyák közti relatív szögeltérések változása a csigolyák számának függvényében. 
Oldalnézetben, egészséges gyermek esetén 

A kitüntetett anatómiai pontok helyzetének ismeretében a program meghatároz további 
lényeges, a deformitás mértékére utaló adatokat. A vállízület és csíp ízület koordinátáinak 
ismeretében meghatározható a vállízület elcsavarodása a törzs tengelyéhez képest, továbbá a 
vállízület és a csíp ízület egymáshoz viszonyított szögelfordulásának mértéke.  

Felülnézetben a vállízület elcsavarodását a következ képpen értelmezzük (35. ábra):   

01

01

yy
xx

 tgarc   (8.3) 

Felülnézetben a vállízület elcsavarodását a következ képpen értelmezzük (36. ábra):   

2
y

2
x

2
y

2
x

yyxx

bbaa

baba
cosarc   (8.4) 
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Bal vállízület 
Jobb vállízület X

Y

x0, y0 

x1, y1 

35. ábra: A váll elcsavarodásának maghatározása felülnézetben 

Bal vállízület Jobb vállízület

Bal csíp ízület Jobb csíp ízület

X

Y

a

b

X

Y

36. ábra: A váll- és csíp ízület elcsavarodásának maghatározása felülnézetben 

A kiegészít  információkat a program természetesen nem csak a sagittális, hanem a frontális
síkban is meghatározza. A post_1_0d program interaktív felhasználói felülete úgy lett 
kialakítva, hogy a mért adatok feldolgozása ne igényeljen speciális programozási ismereteket, 
a kiértékelési folyamat gyors legyen, és az így nyert információk segítségével a gyógyítási és 
rehabilitációs folyamat a lelhet  legrövidebb id tartamra redukálódjon. A kiértékelt adatok 
elektronikusan archiválhatók, a nyomon követés során a korábbi vizsgálatok eredményei 
egyszer en hozzáférhet k, a vizsgálatok eredményei egyszer en összehasonlíthatók és a 
rendszerben személyre szabott elektronikus adatlapok készíthet k.

A pointer segítségével lehet ség nyílik a gerinc mozgástartományainak vizsgálatára is. 
A mért adatok feldolgozása a mob_1_0c program segítségével végezhet  el. M ködése a fenti 
elv szerinti, azaz az importálás után a csigolyák közti szögeltérések a frontális és sagittális
síkban automatikusan kerülnek meghatározásra öt kitüntetett testhelyzetben (37., 38. ábra). 

37. ábra: A gerinc alakja egyenes állás esetén, valamint ante- és retro flexióban 
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38. ábra: A gerinc alakja jobbra- és balra törzsdöntés esetén 

A riport funkció csak grafikusan jeleníti meg a gerincet alkotó csigolyák helyzetét, a 
csigolyák közti relatív szögekr l nem ad információt. A kiértékel  programmal a vizsgálat 
elvégzése után mind grafikusan, mind numerikusan megjeleníthet k, archiválhatók az 
adatok2.

Az egyenes állás mellett további négy pozícióban elvégzett vizsgálati eredmények 
feldolgozása alapján megállapítható a gerinc alakjának, a csigolyák közti relatív 
szögelétérések és ez által a gerinc deformitásának változása. A négy sík közül bármelyik 
helyettesíthet  egyéb olyan síkkal, amely az adott betegség szempontjából kitüntetett 
jelent séggel bír. A 39. ábra 15 éves, scoliosisban szenved  lány gerinc mozgástartomány 
vizsgálat eredményét ábrázolja, a csigolyák közti szögeltérések változása nem az egészséges 
gerincre jellemz k - 34. ábra -, egy inflexiós pont helyett kett  fedezhet  fel.  

TAN, TEO és CHUA [66] más eljárással készített, de hasonló elv  programok, és 
referencia adatbázisok fontosságára hívja fel a figyelmet. Míg SAUTMANN és társai [41] a 
nyaki gerincszakasz jellemz ivel kapcsolatban kor és nem függvényében elkészített adatbázis 
jelent ségét emelik ki.  Iskoláskorú, Scheuermann-kórban szenved  és scoliotikus betegek
vizsgálatainak eredményeir l számolnak be SCHMITZ és társai [67], akik azonban csak az 
ante-retro flexiós (el re-hátrahajlás) mozgásjellemz ket, mozgástartományokat határoztak 
meg. 

Tekintve, hogy az alkalmazott WinSpine szoftver úgynevezett normál értékei nem a 
rendelkezésre álló eszközökkel meghatározott értékek, hanem egyéb mérési módszerrel kapott 
eredmények alapján adottak, így egészséges randomon azokat meg kellett határozni. Egyes 
adatok hiányoztak, tekintve, hogy az ágyéki és háti gerinc szeparált vizsgálata a régi 
eszközökkel nem volt megvalósítható, így ezeket is a saját mérési adatainkkal pótoltuk. A 
gerinc topográfia anatómiai viszonyítási pontjai jól meghatározható fix pontok, azonban a 
klinikai vizsgálatnál látható scapula elemelkedés, váll el retartás, inclináció mértéke, 
medencesík- vállsík szög mértékének meghatározásához az adatbázist módosítani kellett.  

2. Dr. Viola Sándor PhD. (az orvostudomány kandidátusa) a F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézet osztályvezet  f orvosa szakvéleménye szerint: A gyári software kiértékel  programja hiányos, 
ezért a jelölt dolgozatában a/ megvizsgálja, hogy a hagyományos röntgen alapú gerincgörbület mérés és a CMS 
adatai korrelálnak-e? b/ mivel megfelel  korrelációt észlel, ezért a gerinc frontális síkú görbületeinek mérésére 
segédprogramot készít. 
Ugyancsak segédprogramot készít a gerinc-eredeti software-ben nem szerepl -egyes lényeges deformitásainak 
számszer sítéséhez. 
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39. ábra: Csigolyák közti relatív szögeltérések érékei a kitüntetett síkokban  
(15 éves lány, kór: scoliosis)

A F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és Rendel intézettel való 
együttm ködésünk szakmai szempontból két részre osztható. A Biomechanikai 
Kutatólaboratórium feladatát a mérési módszer és protokoll kialakítása, a közös részt a kell
számú vizsgálat elvégzése, a klinikai részt a vizsgálatok kiértékelése jelentette. Így az 
elvégzett vizsgálatok alapján Dr. Viola Sándor osztályvezet  f orvos az alábbi 
következtetéseket vonta le (Dr. Viola Sándor, Dr. Kocsis László, Dr. Körmendi Zoltán, Zsidai 
Attila: CMS rendszer alkalmazása Adolescens Idiopathiás Scoliosisban szenved  és 
Scheuermann-kóros betegek diagnosztikájában és követésében, Rehabilitáció 13. évfolyam, I. 
szám 2-8. (2003), ISSN 0866-479X):  

8.3. Mozgásanalízis 

Ahhoz, hogy a gerinc teljes mozgáspályáját vizsgáljuk, nem elégséges csak sagittális
síkban vizsgálni a lehetséges mozgásokat (Flexió-extenzió, lateralflexió és rotáció).
Ugyancsak lényeges külön vizsgálni a háti és ágyéki gerinc mozgásait. Tájékozódási 
vizsgálatnak ez megfelelhet. Mér hármassal vizsgáltuk meg a gerinc flexióját és extenzióját 
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sagittális síkban. Flexió csökkenést tapasztaljuk Adolescens Idiopathiás Scoliosis esetén a háti 
és ágyéki gerincen, extenzió emelkedését az ágyéki gerincen (p=0,01). Vertikális síkú 
oldalhajlás tekintetében eltérés nincs, tengelyirányú rotáció a háti szakaszon balra fokozódik 
Sagittális és vertikális síkon kívül, tehát újabb síkokban is célszer  a mozgásokat analizálni. 
Az ismételhet ség miatt mi a jobb és bal oldali rotáció végpontján is elvégeztük a 
gerincmozgások analízisét 

8.4. Mozgásanalízis Adolescens Idiopathiás Scoliosis (AIS) esetén 

Gerinc flexiója háti szakaszon sagittális, jobbra és balra rotációs síkban p<0,001 
szignifikanciával csökken, ágyéki szakaszon azonban a csökkenés csak sagittális és balra 
rotációs síkban szignifikáns. A háti gerinc extenziója minden síkban szignifikánsan 
növekszik, a lumbalis gerincé csak sagittális és balra rotációs síkban szignifikáns (p=0,01).  
Gerinc jobbrahajlás háti szakaszon sagittális síkban csökken, balra rotációs síkban növekszik 
(p<0,001), ágyéki szakaszon mindhárom síkban csökken. Gerinc balrahajlás háti szakaszon a 
sagittális síkban növekszik, rotációs síkokban viszont csökken (p=0,01), ágyéki szakaszon 
sagittális és jobbra rotációs síkban növekszik, balra rotációs síkban csökken (p<0,001). A háti 
gerinc flexiós besz külése jobb oldali terhelésre tovább fokozódik (p<0,001), ugyanakkor a 
kontrollokban tapasztalt terhelésre bekövetkez  extenziós növekedés helyett szignifikáns 
(p<0,001) extenzió csökkenés következik be (4. táblázat).
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4. táblázat: Gerincmozgások AIS-ben 

8.5. Gerincmozgások Scheuermann-kór (SD) esetén 

A háti és ágyéki gerinc flexiója és extenziója csökken (p=0,01). A törzs sagittális síkú 
balra hajlása n , jobbra hajlása csökken, ágyéki balra hajlás csökken. A törzs balra rotációja 
szignifikánsan n  (p<0,001), a lumbalis gerinc rotációja csökken (p<0,001). Háti gerinc 
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flexiója és extenziója is csökken mind a sagittális, mind a rotációs síkokban. Általános 
észlelésünk, hogy a gerinc mozgáspályája sagittális síkban besz kült, kivételt képez az 
emelked  balra hajlási képesség. Rotáció a háti gerincen jobbra csökken, balra emelkedik. 
Rotációs síkokban a mozgások már eltér ek. Háti gerincen a jobbra hajlás jobbra rotációban 
csökken, balra rotációban növekszik, a balra hajlás mindkét irányú rotációs síkban csökken. 
Az ágyéki gerinc jobbra hajlása jobbra rotációban csökken, balra rotációban növekszik, balra 
hajlása jobbra rotációban n , balra rotációban csökken (5. táblázat). 
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5. táblázat: Gerincmozgások SD-ben 

8.6. Tartásvizsgálat 

A görbületek apikális processus spinosusának (háti szakaszon p1, ágyéki szakaszon 
p2) elmozdulásából (torzió) adódó szögeket (pozitív az érték jobbra ívelésnél, negatív balra 
ívelés esetén) hasonlítottuk a random kontrolokéhoz, megvizsgáltuk alaptartásban, ül
helyzetben, jobb oldalon 3 kg terheléssel, bal oldalon 3 kg terheléssel. A scapula elemelkedés 
mértékét hasonló körülmények között (mm), a háti kyphosis és lumbalis lordosis mértékének 
alakulását analizáltuk.  

8.7. Tartási paraméterek alakulása Adolescens Idiopathiás Scoliosis esetén 

Az apikális p1-p2 szög kontrolokhoz képest szignifikánsan (p<0,001) emelkedett. Ül
helyzetben a szögek mérsékl dtek. Jobb oldali terhelés esetén p1 csökken, a lumbalis szög 
(p2) növekszik. Bal oldali terhelés esetén mindkét szög növekszik. Scapula elemelkedés 
szignifikáns (p<0,01), jobb oldali terhelésre szignifikánsan n , bal oldali terhelésre csökken 
(p<0,001). A háti kyphosis és lumbalis lordosis nem csökken (6. táblázat). 
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Apikális p1 és p2 (fok) 
  P1 Kontrol p1 P2 Kontrol p2 

Állva 5,2 -1 -3,8 -2 
Ülve 4,3 -1 -3 -0,2 

Jobb terheléssel 4 -3 -4 -0,1 
Bal terheléssel 4,9 -3 -4,1 -2 

Scapula elemelkedés (mm) Háti kyphosis (fok) Lumbalis lordosis (fok) 
AIS kontrol AIS kontrol AIS Kontrol 
17 6 28 28 18 17 
15 4 21 28 5 3 
21 10 24 32 2 26 
12 16 25 24 14 21 

6. táblázat: Tartási paraméterek AIS-ben 

    

  Szemb l nézet            Oldalnézet 

40. ábra: A tartási paramétereket jellemz  szögek 

8.8. Tartási paraméterek Scheuermann-kór esetén 

Apikális p1-p2 tekintetében pár fokos balra bezárt szög észlelhet , mely kontrolokhoz 
képest nem szignifikáns különbséggel p2 tekintetében növekszik. Háti kyphosis és ágyéki
lordosis emelkedése szignifikáns (p<0,01). Ülve csökken. Mindkét oldali terhelésre SD-ben a 
háti kyphosis nem változik, a lumbalis lordosis alacsony szignifikanciával (p=0,01) növekszik 
(7. táblázat). 
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Apikális p1 és p2 (fok) 
  P1 Kontrol p1 P2 Kontrol p2 

Állva -2 -1 -0,2 -2 
Ülve -0,4 -1 -0,2 -0,2 

Jobb terheléssel -3 -3 1,5 -0,1 
Bal terheléssel -0,3 -3 -3 -2 

Scapula elemelkedés (mm) Háti kyphosis (fok) Lumbalis lordosis (fok) 
SD kontrol SD kontrol SD Kontrol 
7 6 43 28 24 17 
5 4 37 28 8 3 

12 10 43 32 28 26 
14 16 45 24 45 21 

7. táblázat: Tartási paraméterek SD-ben 

Új tudományos eredmény 

Magyar nyelv  mérési útmutatót készítettem a CMS-HS rendszerrel elvégezhet
gerincvizsgálatokra, mivel a gyártó által kiadott mérési útmutatók magyar nyelven nem 
kerültek kiadásra, az angol és német nyelv ek pedig számos esetben hiányosak. Az útmutatók 
nem egyértelm en mutatják be a vizsgálatok menetét, a mérések technikai hátterére nem 
térnek ki. Szakirodalom és a méréseink alapján bemutattam, hogy a rendszer adatbázisa nem 
felel meg a szakirodalmi adatoknak, és az általam elvégzett méréseknek. Egy korszer
adatbázist hoztam létre. Az elvégzett vizsgálatok alapján mind Scheuermann-kóros, mind 
Scoliosisban szenved  betegekre referencia adatbázis készült, amely a tartási és mozgási 
paraméterekre is kiterjed, pótolva a rendszer hiányosságát e területen, megfelelve a 
nemzetközi szakirodalomnak.  

A CMS-HS rendszer és a hagyományos gerincdiagnosztika között számos 
alapértelmezésbeli különbség fedezhet  fel. Készítettem egy adatfeldolgozó- és kiértékel
programot, amely a vizsgálati elvek közti átmenetet biztosítja. A vizsgálati eredmények 
feldolgozása gyorsabb és pontosabb, mint a tradicionális vizsgálatok esetén. Az elkészített 
program alkalmas továbbá személyi adatlap elkészítésére is, amely a nyomon követésben és a 
rehabilitációban kap fontos szerepet. A mérési útmutatóknak, a kiértékel  programoknak, az 
adatbázisnak a hétköznapi vizsgálatok során nagy jelent sége van, hiszen a rendszer ma már a 
hétköznapi klinikai gyakorlat része. Az elvégzett kutatásaimmal részt vettem a rendszer 
klinikai alkalmazásba történ  bevezetésében.

A fejezethez kapcsolódó publikációim: 

[P1], [P2], [P3], [P8], [P11], [P16], [P17], [P18], [P19], [P20], [P21], [P26] 
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9. KIEGÉSZÍT  MÉRÉSI ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA 
GERINCVIZSGÁLATOKRA, SZÁMÍTÓGÉPES 
ADATBÁZISOK BEMEN  ADATAINAK 
MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 
KORSZER SÍTETÉSE

9.1. Iskolatáska, mint terhelés hatása a gerinc alakjára 

Betegeink iskoláskorú gyermekek, ezért megvizsgáltuk az iskolatáska gerinc alakjára 
gyakorolt hatását. Els  lépésként meghatároztuk a pointer segítségével a gerinc alakját álló 
testhelyzetben. Ezután a pointerrel meghatároztuk a gerinc alakját egyenes állás közben 
el ször a bal, majd a jobb kézben tartott 3kg tömeg  iskolatáskát tartva.

41. ábra: A gerinc alakja oldal- és szemb l nézetben bal, és jobb kézbeli terhelés esetén 

Egészséges gyermek esetében a jobb kézben tartott iskolatáska hatására a gerinc háti szakasza 
szemb l nézetben az egyenes álláshoz képest bal oldalra mozdul el. Ennek az oka, hogy a 
testet terhel  súly kompenzálására a test súlypontja balra tolódik, ami a gerinc vonalának 
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deformációját vonja maga után. A csíp  kevésbé mozdul el, a páciens gerince az ágyéki 
szakaszon kevésbé, a háti szakaszon a csíp t l távolodva, egyre nagyobb mértékben 
deformálódik. Az oldalirányú „S-alak” csak nagyon kis mértékben torzul, átlagban a T6-T8 
csigolya körül 0,6-°1,2°-kal. Bal oldalon tartott teher esetében hasonlóan változik a gerinc 
alakja, a jobb oldali terhelés tükörképe. A 41. ábrán látható, hogy kis mérték  bal oldali 
scoliosis esetén az egyenes álláshoz lépest bal kézben hordott táska esetén a gerinc kis 
mérték frontális elhajlása kompenzálódik, az alak az egészséges állapotot jobban közelíti. A 
jobb kézben tartott táska már nagyobb torzulást hoz létre. A teher hatásának ellensúlyozására 
a test és ezáltal a gerinc bal oldalra mozdul el az egészséges állapothoz képest. Abban az 
esetben, ha beteg gerincr l van szó, egyértelm  javaslat adható tehát a gyermeknek, melyik 
kezében tartsa táskáját, hogy a gerinc korrekciót passzívan segítse el . Természetesen a 
terhelés adott irányú viselése nem jelent megoldást a gerinc egészségi állapotának javítására, 
mindenesetre nem romlik tovább a gerinc egészségi állapota; egyfajta passzív korrekció 
érhet  el a mindennapi igénybevétel esetén.    

Kisebb csoportot képeznek a gerincbetegek közt azon páciensek, akik rendelkeznek 
éjszakai f z vel; nekik a gerinc helyes tartását a f z  az alvás során biztosítja. Nagyobb 
azoknak a betegeknek a száma, akiknek nincsen semmilyen nem  korrekciós f z jük, mégis 
valamilyen gerincbetegségben szenvednek. Számukra a helyes ül  testtartás mellett kiemelten 
ajánlott a helyes alvó pozíció felvétele is. 

42. ábra: Bal és jobb oldali fekv  testhelyzet és a gerinc deformációi (scoliotikus, fiú, 13 éves) 

Természetesen a legegészségesebb kemény fekhelyen, párna nélküli alvás. Gyermekkorban, 
de még feln tt korban is nehéz, sok ember számára nem is pihentet  ebben a pozícióban 
aludni. Valamelyik oldalra fordulva több id t töltünk az alvás alatt, mint bármilyen más 
testhelyzetben. A helyes testtartást fekv  helyzetben történ  vizsgálata gerincbetegeknél tehát 
kiemelten fontos. Els ként a gerinc alakját vizsgáltuk egyenes állás esetén majd jobb oldali 
fekvés és bal oldali fekvés esetén is. A 42. ábra alapján megállapítható, hogy ha a páciens bal 
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oldalon fekszik, akkor az egyenes álláshoz képest a háti szakaszon nagyobb gerincgörbület 
alakul ki, az ágyéki szakaszon nincs elmozdulás. Jobb oldali fekv  pozíció estén a gerinc 
jobban közelíti az egyenest, mint álló helyzetben. Ez esetben jobbra ível  scoliosisról van szó 
a háti szakaszon. Természetesen a balra ível  háti scoliosis éppen ellenkez leg „kell”, hogy 
m ködjön. Mindezek alapján a betegnek javasolt jobb oldalon aludnia, hogy az alvás ideje 
alatt gerincének alakja jobban megközelítse az ideális állapotot.   

9.2. Gerincvizsgálatok ül  testhelyzetben 

Iskoláskorú pácienseink idejük jelent  részét iskolapadban vagy otthon, a számítógép 
monitora, esetleg televízió el tt ülve töltik. Emiatt csökken a sportra és testmozgásra szánt 
id . Fontos vizsgálni, hogy a gyermekek hogyan veszik fel ül  testhelyzetüket. E vizsgálati 
módszer kidolgozásához a pointeres mérés alapjait használtam fel, így biztosítva lehet séget a 
gerinc alakjának vizsgálatára ül  testhelyzetben.  
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43. ábra: Relatív szögeltérések változása állás és ül  testhelyzet esetén, 
(oldalnézetben, egészséges gyermek esetén) 

A 43. ábra szemlélteti a csigolyák közti relatív szögeltérések változását a két testhelyzetben. 
Egészséges gerincr l révén szó a széls  értékek azonos jelleg szerint változnak, a végpontokra 
illesztett görbék hasonló lefutásúak. A páciens gerincének alakja ül  testhelyzetben az 
egészségi követelményeknek megfelel en kis mértékben változik (44. ábra).   

44. ábra: Egyenes állás és ül  testhelyzet összehasonlítása. Narancs: ülve, Szürke: állva 
(oldalnézet, egészséges gyermek esetén)
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csigolyák 
 közti  
relatív 
szögek 
(fok) 

csigolyák 
közti 

relatív 
szögek 
(fok) 

csigolyák 
száma 

oldal 
nézet 

szemb l
nézet 

T1 2.2 -0.9 
T2 4.1 -5.1 
T3 5.3 -3.7 
T4 5.2 2.7 
T5 7.5 3.3 
T6 7.8 0.1 
T7 5.7 -0.3 
T8 6.2 0.4 
T9 7.3 -1.5 

T10 5.4 -5.7 
T11 -1.6 -4 
T12 -3.4 4.5 
L1 -5 4.2 
L2 -6.7 0.7 
L3 -7.8 -0.5 
L4 -7.5 -2.5 
L5 -3.9 -4.3 

45. ábra: A gerinc alakja állva, oldalnézetben és 
szemb l nézetben, valamint a relatív szögeltérések 

(egészséges gyermek) 

csigolyák 
 közti  
relatív 
szögek 
(fok) 

csigolyák 
közti 

relatív 
szögek 
(fok) 

csigolyák 
száma 

f z
nélkül 
oldal
nézet

f z
nélkül 

szemb l
nézet

T1 6.2 -7.6 
T2 2.6 -5.7 
T3 4.3 -1.9 
T4 7.9 0.8 
T5 9.4 3.8 
T6 9.1 2.4 
T7 6.5 -3.4 
T8 4.6 -1.8 
T9 5.3 0.7 

T10 4.7 -2.3 
T11 -5.8 -2 
T12 -9.3 2.8 
L1 -3.2 1.7 
L2 -0.8 2.6 
L3 -2.9 1.6 
L4 -3.9 -4.4 
L5 -1.9 -5.6 

46. ábra: A gerinc alakja ülve oldalnézetben és 
szemb l nézetben és a relatív szögeltérések, 

(egészséges gyermek) 

A két esetet - egyenes állás, ül  testhelyzet - összehasonlítva látható, hogy helyes ül
testhelyzetben a gerinc alakja szemb l nézve nem változik az egyenes álláshoz képest, a 
gerinc alakja egyenes marad. Oldalnézetben csak igen kis mérték  változás tapasztalható az 
állás és az ül  testhelyzet között. A mérési módszer segítségével tehát személyre szabottan 
megadható és „betanítható” a helyes ül  testtartás.  

A helyes testtartások, és azok vizsgálata kiemelten fontos, hiszen pácienseink a nap 
jelent s részét ezekben a testhelyzetekben töltik el. A fenti mérések eredményei alapján 
javaslat adható, hogy a gyermek melyik kezében vigye iskolatáskáját, milyen ül
testhelyzetet, milyen alvó pozíciót vegyen fel, ha azt szeretnénk elérni, hogy gerincének 
egészségügyi állapota ne romoljon, esetleg passzív korrekció legyen elérhet . Természetesen 
olyan esetekben, ahol a gerinc állapota ezt szükségessé teszi, a nappali és az éjszakai f z k
viselése nem hagyható el, azok korrekciós hatása nem váltható ki.  

9.3. Gerincvizsgálat a fegyveres célzás esetén és a célra tartás biomechanikai vizsgálata 

Korszer  gerincvizsgálatok és hozzákapcsolódó talpnyomás vizsgálatok elvégzésére 
igény mutatkozott olyan tudományterületeken is, mint a hadtudományok. Vizsgálati módszert 
dolgoztam ki a gerinc és talpnyomás-eloszlás vizsgálatára fegyver célratartás esetén. A 
mérések folyamán vizsgáltuk a célra tartáskor a gerinc alakjának változását a normál 
testhelyzethez képest. Talpnyomás-eloszlásmér  platform segítségével megmutattam, hogyan 
változik a talpnyomás eloszlás normál állás és célratartás esetén. Vizsgáltam a célzást, és 
meghatároztam a mozdulatsor mechanikai jellemz it. A célra tartás mozdulata a 47. ábrán 
látható.  

A célratartás vizsgálatát 8 egészséges (4 n , 4 férfi) 19 éves, 65,5±2 kg testtömeg ,
168±10 cm átlagmagasságú személyen végeztük el.  
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47. ábra: A célra tarás vizsgálat elrendezése 

48. ábra: Talpnyomás eloszlás paraméterei normál állás esetén 

Egyenes állás esetén a testsúly a két lábon közel azonos mértékben oszlik el (49%-51%). A 
bal lábfej a bal oldalra jutó terhelés 44%-t viseli, míg a sarokcsontra 56% jut. A jobb oldali 
lábfej a jobb oldalra jutó terhelés 38%-t viseli, míg a sarokcsontra 62% jut. A testsúly 
eloszlása a test két oldala között azonosnak tekinthet  (48. ábra).  

Z

X
Y

2-es 
mikrofon

1-es 
mikrofon 
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49. ábra: Talpnyomás eloszlás paraméterei fegyveres célra tartás esetén 

A célra tartási pozíció jellege miatt a jobb lábra a testsúly 68%-a kerül. Ez a domináns láb, 
amely a puskatushoz - a tus a fegyver tömegének mintegy hetven százalékát adja - képest 
közelebb helyezkedik el, így biztosítja a célzó testének megfelel  stabilitását. A bal lábfej els
és hátsó része között a teher eloszlása viszont nem változik a normál álláshoz képest. A teher 
eloszlása a bal lábfej els  és hátsó része közt 38-62% marad. A jobb lábfej terhelésének 
eloszlása viszont megváltozik, a lábfejre és a sarokcsontra jutó terhelések aránya 44-56%-ról 
24-76%-ra változik. (49. ábra) (8. táblázat). 

Egyenes állás Célratartás 

Jobb láb Bal láb Jobb láb Bal láb 

49% 51% 32% 68% 

Lábfej Sarokcsont Lábfej Sarokcsont Lábfej Sarokcsont Lábfej Sarokcsont

44% 56% 38% 62% 24% 76% 38% 62% 

8. táblázat: Testsúlyeloszlás változása (fiú, 19 éves) 

50. ábra: A célzás során az emberi test egyensúly térképe (fiú, 19 éves) 
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Paraméter megnevezése Értékek 
McoCx- nyomásközéppont  irányú koordinátája 15.42 cm 
McoCy- nyomásközéppont  irányú koordinátája 21.71 cm 

SPL- lengési, kibillenési út összes hossza 50.08 cm 
SD x-  tengely irányú kibillenési amplitúdó 0.4 cm 
SD y-  tengely irányú kibillenési amplitúdó 0.24 cm 

WoE- az ellipszis kistengelyének hossza 1.7 cm 
HoE- az ellipszis nagytengelyének hossza 2.86 cm 

AoE- az ellipszis területe 3.81 cm 2

aoE- az ellipszis nagytengelye és a longitudinális irány által 
bezárt szög ( ) 6.04  balra 

9. táblázat: A célzás során az emberi test egyensúlyi helyzetének változása (fiú, 19 éves)  

A lengési, kibillenési út hossza (SPL) mutatja, hogy a mérés ideje alatt - esetünkben 30 
másodperc - a test súlypontja mekkora utat tesz meg a test instabilitásából következ  mozgás 
során. Ezt az instabilitást - és  irányú összetev kre is felbonthatjuk. Az ellipszis a súlypont 
mozgása által érintett területet jelképezi. Minél nagyobb az instabilitás, annál nagyobb az 
ellipszis területe (AoE). Az ellipszis nagytengelye és az -irány által bezárt szög változása 
mutatja, hogy a célra tartás során az ellipszis nagytengelye és a longitudinális irány által 
bezárt szög ( ) értéke mekkora (50. ábra) (9. táblázat).  

51. ábra: Talpnyomás eloszlás és a jellemz  paramétereinek összehasonlítása  
profi (bal oldal) és amat r löv  (jobb oldal) esetén 

A mérési módszer alkalmas arra, hogy eltér  képesség  löv kön végzett vizsgálatokat 
egymással összehasonlítsuk. A 51. ábrán egy jó és egy gyengébb képesség  löv  eredményei 
láthatók. Az instabilitás mértékét jelz  ellipszis területe a gyengébb löv  esetében nagyobb, 
de az is jól látszik, hogy a két löv  teljesen másképp veszi fel a célzó pozíciót. A súlypont 
mozgását jelz  ellipszis nagytengelye lényegesen nagyobb szöget zár be a longitudinális 
iránnyal, ami abból is következik, hogy a talpnyomás-eloszlás nagyobb aszimmetriát mutat. A 
gyengébb löv  azzal próbálja kompenzálni instabil tartását, hogy testének nagyobb hányadát 
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helyezi domináns lábára, de éppen azért instabilabb a célzás alatt a testtartása, mert a testsúly 
nem arányosan oszlik meg a két láb között. A testsúly megoszlásának aránya a jó löv
esetében közel 50-50%. 

A célzás mozdulatsorának vizsgálatához két érzékel t helyeztünk el a fegyver két 
jellemz  részén, a cs  végén és a tuson, egymástól 500 mm-re (47. ábra). A mérési 
módszerrel a célzási mozdulatsor minden id pillanatban nyomon követhet  az 52. ábrán: az 
1-es kiinduló állapotban a fegyver nyugalmi helyzetben van. A 2-es pozícióban a fegyveres 
megközelíti a célt és a 3. helyzetben megkezdi a célzást. Ez a folyamat egészen a 4-es pontig 
tart, amikor is a fegyveres beméri a célt. Ezt már csak a lövés pillanata követi. Az ábra jobb 
oldali részén látható a fegyveren elhelyezett érzékel k koordinátáinak változása. A függ leges 
Z-koordináta értékek a 4. fázisban már nem változnak, ami igaz az X-koordinátákra is. Az Y-
koordináta értékek változása a másik két koordináta értékekhez képest nagyobb, hiszen a célt 
a célzás során el ször a függ leges irányban mér be a célzó, majd a horizontális irányban is 
ráközelít a célra. 

1

2

3

4

1 2 3 4

X- koordináta 

Y- koordináta 

Z- koordináta 

52. ábra: A célra tartás mozdulatsorának vizsgálata 

A mikrofonok függ leges koordináta komponenseinek szórását vizsgálva - Z-koordináta - 
megállapítható, hogy a célra tartás során a legpontosabb célzás - azaz a két mikrofon 
koordináta értékei közti változás - 1,5 mm, az átlag 21,62 mm. Ha ezt a pontatlanságot 10 
méterre elhelyezett célra vetítjük (53. ábra) a legnagyobb szórás értéke 30 mm-re adódik. 
Oldalirányban - Y-koordináta - az átlageltérés 60 mm, a legkisebb eltérés 10 mm (10. 
táblázat). A számadatok a célzási mozdulatsor bemutatott jellemz it támasztják alá: a 
függ leges irány az els , melyet bemér a célzó, majd a vízszintes irányban fejezi be a pontos 
célbemérés folyamatát. Ezért kisebb tehát a Z-koordináta irányú kilengés és viszonylag 
nagyobb az Y-koordináta irányában.

Horizontális -Y koordináta Függ leges -Z koordináta
Szórás (mm) mikrofonok közt 10m távolságú cél esetén mikrofonok közt 10m távolságú cél esetén 

minimum 1.5 30 0.5 10 
átlag 21.62 432.4 3 60 

10. táblázat: A célzás pontosságát jellemz  adatok összehasonlítása az Y- és Z koordináták alapján 
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53. ábra: A célzás bizonytalansága Y-Z síkban, a célfelületen  

Már ismertetett, hogy a mér rendszer pontossága tizedmilliméteres pontosságba esik. Ha a 
pontosság értékét a legnagyobb 0,5 mm-es értékre választjuk, ötven méteres leképezés esetén 
a mérési hiba értéke 10 mm. Ha a legpontosabb értékeket vizsgáljuk látható, hogy a Z-irányú 
komponensek szórása a mérési hibatartományon belül helyezkedik el. 

A fegyveres célratartás gerincre gyakorolt hatását az 54. ábra mutatja. Oldalirányban 
jelentéktelen elváltozást okoz a célra tarás mozdulata. Hátulnézetben a gerinc kis mértékben 
jobbra d l, a stabil testhelyzet felvétele érdekében. A lapocka és a váll vonala feljebb tolódik 
az egyenes álláshoz képest. A váll bal oldalon kissé lejjebb helyezkedik el. Ez a célzás 
jellegéb l adódik. A csíp  helyzete stabil, ami mutatja, hogy a fels testét itt „rögzíti” a 
vizsgált személy. A kidolgozott mérési módszerrel a betanult célzási mozdulatsor jól 
ellen rizhet , a fellép  hibák és technikai részek jól elemezhet k.

54. ábra: A gerinc alakja fegyveres célra tartás esetén oldal- és szemb l nézetben 

A mérési módszer jellegéb l adódóan megállapítható, milyen mértékben mozdul el a fegyver 
a célzás során, ami jelent sen befolyásolja a lövés pontosságát. A talpnyomás-eloszlás 
vizsgálatok a helyes testtartást tanításában, betanulásában kapnak hangsúlyt. A két mérés 
összekapcsolásával az el írt célzási mozdulatsor és célzás pontosan tanulható, ellen rizhet , a 
vizsgálati módszer a fellép  hibák kisz résére alkalmazható. Az alkalmazott gerincvizsgálati 

Egyenes
Állás

(narancs)

Fegyveres
célra tartás

(szürke) 
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eljárással a célra tartás és a célra tartás gerincre gyakorolt hatása is kimutatható. A kidolgozott 
módszer jól alkalmazható nem csak haditechnikai, hanem a sport területén is, gyors, hatékony 
és széles kör  vizsgálatot biztosít3.

9.4. Mérési módszer kialakítása, a tradicionális eljárás pontosítása az emberi test és 
testszegmensek tehetetlenségi nyomaték és súlypontját meghatározó program bemen
adatbázisára vonatkozóan 

A biomechanikai kutatások egyik alaptémája az emberi test súlypontjának és 
tehetetlenségének pontos meghatározása, KOCSIS [68, 69, 70]. A Budapesti M szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem M szaki Mechanikai Tanszékén 1991-ben Kocsis László által 
készített program videó-alapú mérések (MAS) eredményeit felhasználva határozza meg az 
emberi test szegmenseinek tehetetlenségi nyomatékát, a tehetetlenségi f irányokat és a test 
súlypontjának helyét. A CMS-HS rendszer programját átalakítva új vizsgálati eljárást 
dolgoztam ki, amely a videó-alapú rendszerek digitalizálási pontatlanságát kiküszöbölve 
javítja a vizsgálatok pontosságát, valamint a digitalizálásból és adatfeldolgozásból álló 
utómunkálati id tartamot nagymértékben lerövidíti. A videó-alapú rendszerrel felvett 
vizsgálatok eredményeinek kiértékelése képr l képre történik. Ez egy 50Hz-es felvétel esetén 
3000 digitalizálandó id pillanatot jelent percenként. Ennyiszer kell tehát a digitalizálást 
m veletét elvégezni. Az újabb technikák már nagyobb frekvenciatartományban dolgoznak, 
így a diszkrét id pontok száma emelkedik, a kiértékelés id igényes, akár több óra is lehet. 
Gyakori az a hiba, hogy a kamera nem „látja” a vizsgálandó pontot, a kamera és a 
testszegmens között nincs vizuális kontaktus, a vizsgálandó pont valamilyen testszegmens 
által takarásban van. Ekkor az anatómiai pontok helyzetét csak becsülni lehet, ez viszont akár 
több centiméteres pontatlanságot is eredményezhet.   
Az említett hibák kiküszöbölésére egy mérési módszert dolgoztam ki, amelyhez a pointeres 
méréstípus módosítására van szükség. A tehetetlenségi nyomaték meghatározásához egy 18 
csomópontos testmodell készítettem (55. ábra), amely a tehetetlenségi nyomaték 
meghatározására alkalmas helyzet.exe program bemen  adatbázisát képezi. A pontok 
felvételét a 11. táblázatnak megfelel en kell végrehajtani. Az így kapott bemen  adatbázis 
pontosabb adatfeldolgozást és kiértékelést biztosít - a helyzet program segítségével - a test és 
szegmenseinek tehetetlenségi nyomatékainak a meghatározására.  

3. Dr. Ormos Gábor az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet II. Reumatológiai Rehabilitációs 
Osztályának f orvosa szakvéleménye: Munkahelyi tevékenység (ülés), sporttevékenység, terápiák 
hatásosságának vizsgálatában: 
- A helyes és helytelen ülési minták, azok korrekciója, fekv  testtartás, speciális sportmozgás elemzését, 

hatásosságuknak objektív mérését a jelölt kit n en megoldotta. 
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11. táblázat: Megjelölend  anatómiai pontok helyzetének megváltozása 

55. ábra: 18 csomópontos testmodell 

WinSpine (Eredeti) Tehetetlenségi nyomaték (Új) 
1. Bal váll Jobb kézfej közepe (1) 
2. Jobb váll Jobb csuklóízület (2) 
3. Bal sacroiliacalis ízület fels  pontja Jobb könyökízület (3) 
4. Jobb sacroiliacalis ízület fels  pontja Jobb vállízület (4) 
5. Bal oldali elüls  csíp tövis Bal vállízület (5) 
6. Jobb oldali elüls  csíp tövis Bal könyökízület (6) 
7. Bal crista ilei közepe - 
8. Jobb crista ilei közepe - 
9. Hátsó csíp tövisek vonala  - 

10. T12/L1 pont Bal csuklóízület (7) 
11. Lapocka bal oldala Bal kézfej (8) 
12. Lapocka jobb oldal Jobb lábfej közepe (9) 
13. Kiegészít  anatómiai pont 1 Jobb bokaízület (10) 
14. Kiegészít  anatómiai pont 2 Jobb térdízület (11) 
15. Kiegészít  anatómiai pont 3 Jobb csíp ízület (12) 
16. Kiegészít  anatómiai pont 4 Bal csíp ízület (13) 
17. Kiegészít  anatómiai pont 5 Bal térdízület (14) 
18. Kiegészít  anatómiai pont 6 Bal bokaízület (15) 
19. Kiegészít  anatómiai pont 7 Bal lábfej (16) 
20. Kiegészít  anatómiai pont 8 Jobb fül (17) 
21. Kiegészít  anatómiai pont 9 Bal fül (18) 
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9.5. Ellen rz  mérési módszer a súlyvonal meghatározására 

A bevezet ben bemutatottak alapján a gyógyításban fontos szerepet kap a súlyvonal 
helyzetének meghatározása (7. oldal). A súlyvonal helyzetének vizsgálatához a standard 
programot úgy módosítottam, hogy a test súlyvonalának meghatározásához szükséges 
anatómiai pontok helyzetét módosítottam, az 56. ábra szerint. A pointeres mérésnél a 
csigolyák tövisnyúlványainak helyzete mellett, kitüntetett anatómiai pontok helyzetét is meg 
lehet határozni. A biomechanikai modellt kiegészítettem olyan anatómiai pontok helyzetének 
meghatározásával, amelyek segítségével a test súlyvonala egyértelm en megadható, 
meghatározható (12. táblázat): 

- boka küls  pontja, bal- és jobb oldalon, (lateral malleolus; ls, ld)
- térd küls  pontja, bal- és jobb oldalon, (lateral epicondyle femoris; ls, ld)
- fült , bal- és jobb oldalon, (tragus; ls, ld)

Szám A biomechanikai modellt meghatározó anatómiai pontok 
1 fült  (jobb és bal oldalon) (tragus)
2 váll (jobb és bal oldalon) (acromion)
3 lapocka alsó szöglete (jobb és bal oldalon) 
4 a gerinc háti és ágyéki szakasza (T1-12, L1-L5)
5 elüls  fels  csíp tövis (jobb és bal oldalon) (spina iliaca anterior superior)
6 csíp lapát fels  széle (jobb és bal oldalon) (crista iliaca)
7 hátulsó fels  csíp tövis (jobb és bal oldalon) (spina iliaca posterior superior)
8 térdízület (jobb és bal oldalon) (lateral epicondyle femoris)
9 bokaízület (jobb és bal oldalon) (lateral malleolus)

12. táblázat: Súlyvonal meghatározásánál kijelölend  anatómiai pontok 

56. ábra: A súlyvonal meghatározásához szükséges anatómiai pontok helyzete 
oldal- valamint szemb l nézetben 
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A CMS-HS rendszerrel és kiértékel  program segítségével Excel környezetben a felvett 
pontokból megállapítható az emberi súlyvonal helyzete, esetleges torzulásai. Az alábbi 
táblázatban, egészséges esetben, testszegmensenként lebontva és az egész testre vonatkoztatva 
láthatók a súlyvonal függ legessel bezárt szögértékei. Jól látható, hogy a teljes testre (boka-
fül) az átlagos eltérés értéke 1,95˚, ami jól közelíti az ideális állapotot, a függ leges egyenest 
(57. ábra). A vizsgálati eljárással tehát szegmensenként valamint az egész testre 
meghatározható a súlyvonal elhelyezkedése, esetleges eltolódásai.  

Távolság 
Szögeltérés

Anatómiai pont 

Anatómiai pont 

57. ábra: Testszegmensek közti szög- és távolságeltérések értelmezése, 

Szögeltérés (fok) 
bal oldal jobb oldal átlag 

boka-térd 4.602 2.806 3.703 
térd-csíp 6.002 3.555 4.778 
csíp -fül 9.691 8.518 9.104 

boka-csíp 5.307 3.189 4.248 
boka-fül 1.529 2.361 1.945 

13. táblázat: Egészséges, 24 éves fiú esetén a függ legessel bezárt szögeltérések 

A vizsgálati eljárással kimutatható a kapcsolat a gerinc deformációja, egészségi állapotának 
megváltozása és a test egyéb részeire gyakorolt hatásai közt. A mérési eljárás alkalmas a 
súlyvonal elhelyezkedésének számszer  jellemzésére, a kezelések és a rehabilitáció során 
bekövetkez  állapotváltozások pontos figyelemmel kísérésére. 
A mérési módszer kiterjesztésével biztosított, hogy a scoliosis egyik okaként ismertetett 
végtagrövidülés hatása számszer sítve megállapítható. Ez tulajdonképpen az úgynevezett 
statikus scoliosis (58. ábra), amely jellegét tekintve eltér a valódi háromdimenziós scoliosis
elváltozástól (14. oldal). Számszer síteni lehet a testszegmensek közti deformitások értékét, a 
relatív szögeltéréseket és az anatómiai pontok magasságbeli eltéréseit. A vizsgálati 
eredmények segítségével a speciális korrekciós segédeszközök - f z k, cip k - méretei 
pontosabban beállíthatók, a rehabilitáció eredményessége javítható4.

4. Dr. Ormos Gábor az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet II. Reumatológiai Rehabilitációs 
Osztályának f orvosa szakvéleménye: A Zsidai Attila által kidolgozott kiegészít  alsóvégtagi vizsgálati eljárás 
alkalmazható alsó végtagok hosszmérete, a végtagok szimmetrikus használata, talpnyomás-eloszlás analízisére, a 
törzs és fels  végtagi ízületek funkcióvizsgálatára állás során. A mérési eljárás által kapott eredmények az 
ortopédiai m tétek tervezésében, ortézisek, protézisek, ortopéd cip k indikációjában, tervezésében, 
eredményességének lemérésében hasznos adatokkal szolgál. 
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58. ábra: Végtagrövidülés hatása a gerincre 

Szögeltérések (fok) [57. ábra alapján]
bal oldal jobb oldal átlag 

boka-térd 7.269 1.098 4.184 
térd-csíp 12.705 9.198 10.951 
csíp -fül 5.997 5.802 5.899 

boka-csíp 9.936 5.210 7.573 
boka-fül 5.239 5.556 5.398 

Távolságok (mm) [57. ábra alapján]
bal oldal jobb oldal eltérés a két oldal közt 

csíp -boka 704.887 747.929 43.041 
térd-boka 361.953 370.661 8.708 
csíp -térd 342.934 377.268 34.333 

14. táblázat: Funkcionális scoliosis (végtagrövidülés miatt) 

Funkcionális scoliosis kisz rése során elvégzett vizsgálat eredményeit mutatja a 14. táblázat. 
A test két oldalán a csíp ízület és a bokaízület között 43,04 mm távolságbeli különbség 
mérhet , amely távolságkülönbség az okozója a jobbra ível , háti scoliosisnak.

Új tudományos eredmény: 

Gerincvizsgálati módszereket dolgoztam ki a gerinc leggyakrabban el forduló terhelési eseteit 
jellemz  szituációkra: 

A: Iskoláskorú beteg gyerekeknél terheléses vizsgálatokat végeztem (3 kg tömeg
iskolatáskával), és kimutattam a különböz  terhelési esetek hatását a gerinc állapotára. A 

Végtagrövidülés
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vizsgálat révén javaslat adható a táska megfelel  viselésére és arra, hogy a táskát a gerincre 
gyakorolt káros hatásainak kisz rése érdekében melyik kézben, hol helyes tartani. 

B: Vizsgáltam és meghatároztam a gerinc jellemz  tulajdonságait mind ül , mind fekv
testhelyzet esetén. A vizsgálatok alapján egyértelm  javaslat adható arra, hogy a páciens e két 
gyakori testhelyzetben hogyan helyezkedjen el, és így a beteg gerinc egészségi állapotát a 
rossz testtartással tovább nem rontsa.  

C: Eljárást dolgoztam ki gerincvizsgálatra fegyveres célratartás esetén, és meghatároztam a 
célratartás során a gerinc alakjának változása, a test egyensúlyának jellemz i és a talpnyomás-
eloszlás közti kapcsolatot. Bemutattam az ultrahang-alapú vizsgálatok katonai alkalmazási 
lehet ségeit.  

D: Kifejlesztettem egy mérési módszert, amellyel pontosítottam az emberi test és 
testszegmensek tehetetlenségi nyomatékait és súlypontját meghatározó - a tanszéken évek óta 
használatos - program bemen  adatbázisát. Korábban a bemen  adatbázis adatai videó 
felvétel alapján kerültek meghatározásra. Az ultrahang-alapú rendszerrel végzett 
adatfelvétellel pontosabb és gyorsabb mérési módszert dolgoztam ki. A program az inverz 
dinamikai számítások elvégzéséhez pontosabb adatokat szolgáltat.

E: Az emberi test egyensúlyi helyzetét jellemz  vonalak meghatározása segítségével a 
gerincvizsgáló rendszert alkalmassá tettem egyensúlyi vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálat 
segítségével kimutathatók és számszer en jellemezhet k a gerincbetegségek alsó végtagra 
gyakorolt hatásai és a testtartás hibái.  

A fejezethez kapcsolódó publikációim: 

[P4], [P5], [P22], [P24], [P25], [P27], [P28] 
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10. MÉRÉSI ÉS ELLEN RZÉSI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA 
F Z K VIZSGÁLATÁRA

10.1. F z k elkészítése 

A megfelel  korrekciós f z  elkészítése több lépésb l álló folyamat. Els ként gipszb l
kell elkészíteni az úgynevezett pozitív mintát. Ez a forma a korrekciós helyzetben kerül 
felvételre. Ez után a technikus elkészíti a gipszminta negatívját, és a megfelel  forma elérése 
érdekében faragással tökéletesíti. Az utolsó fázisban a pozitív minta alapján kell a 
m anyagf z t elkészíteni. A f z  helyes felvételét, viselését az orvos az els  felhelyezés 
esetén bemutatja, segítve a f z  megfelel  m ködést. A f z k elkészítése speciális 
ismereteket igényel, mind az orvosok, mind pedig az ortopéd technikusok részér l egyaránt.  

10.2. F z k csoportosítása 

A f z ket két csoportra lehet osztani: 

- Direkt elven m köd  f z k: Extenzióval és a gerinc oldalra hajlításával valósítja 
meg a korrekciót. Közvetlenül a gerincre fejti ki kedvez  hatását. 

- Indirekt elv  f z k: A bordákra gyakorolt nyomással segíti el  a beteg rész 
megfelel  helyre igazítását. Hatékonyságuk gyengébb, mivel nem gyakorolnak 
közvetlen hatást a gerincre. 

10.3.Milwaukee-típusú f z (59. ábra):

A gerinc hossztengelyében ható húzóer t kifejt  f z . Lényege, hogy a medenceív és 
az áll-occiput között a gerincet aktív nyújtásra kényszeríti. A bordapúp bordahúzóval 
csökkenhet . A f z  viselése éjjel-nappal, hosszú id n át szükséges.

59. ábra: Milwaukee-f z

Medencekosár

Pelotta

Nyaki
gy r
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A f z  alapvet en három f  részb l áll: egy medencekosárból, egy nyaki gy r b l és az 
úgynevezett pelottákból. A medencekosár termoplasztikus polimerb l készül és a nevéb l
adódóan a medencére kell felhelyezni. A két hátsó pelotta feladata a háti domborulat 
kiküszöbölése direkt presszió segítségével, és a nyaki gy r  hátsó rögzítése. Az els pelotta
feladata a nyaki gy r  elüls  stabilitásának a biztosítása. A nyaki gy r re támaszkodik a 
páciens álla, ami így állandó húzásra van igénybe véve a gerinc. Ez az extenzió is a megfelel
tartást segíti el . Ezt az extenziót és direkt pressziót is megvalósító f z t módosított 
Milwaukee-f z nek nevezik. Mellékhatásként a gerinc háti szakaszát a sagittális síkban 
egyenesíti, ezért kifejezetten alkalmazható a Scheuermann-féle betegség kezelésénél, 
gyógyításánál.

10.4. Mérési eljárás nyitott-típusú f z k tesztelésére. Tartásvizsgálatok 

A gerinc tartási problémáit javító korrekciós f z k hagyományos vizsgálata 
korszer tlen, a f z  alkalmasságának megítélése adottság és tapasztalatfügg . Az elkészített 
f z  vizsgálata vizuális és fizikai kontaktusra valamint próbamozgásra korlátozódik, azaz a 
f z  jellemz ir l kapott információkat csak korlátokkal lehet elfogadni, mert a f z
jellemz ir l nem állnak rendelkezésre számszer  információk. A f z (korzett) elkészülése 
után a betegr l f z ben legfeljebb nyolc héttel a f z  elkészülte után röntgenfelvételeket 
készítenek, ellen rizvén a korrekció mértékét. A röntgen-eljárások káros hatásai miatt 
kerülhettek el térbe olyan vizsgálati módszerek, amelyek nem terhelik káros sugárzással a 
szervezetet, a mérések tetsz leges id közönként elvégezhet k. A mindennapi orvosi 
praxisban többféle f z  létezik a gerinc kezelésére. A vizsgálati módszert nyitott f z kre, az 
úgynevezett Milwaukee-f z  kialakítását figyelembe véve dolgoztam ki. 

60. ábra: Gerincvizsgálat f z ben

A mérési módszer a f z k gerincre gyakorolt hatásának vizsgálatára és a f z k funkcionális 
elemzésére terjed ki. A f z  hátsó két pelottája között elegend  rész van szabadon, hogy a 
pointer segítségével a páciens gerince tövisnyúlványainak térbeli helyzetét meghatározzuk 
(60. ábra). A beteg a korrekciós f z jét a megfelel  beállításokkal felveszi, a pointer 
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segítségével meghatározzuk a tövisnyúlványok helyzetét. A kiértékelés során a f z ben és a 
f z  nélküli mérések eredményeit hasonlíthatjuk össze (61. ábra).  

Korrekciós 
f z  viselése 

esetén 
(szürke) 

Korzett 
Nélkül 

(narancs) 

61. ábra: A gerinc alakja f z  nélkül, f z ben oldalról és szemb l.

A fenti ábra oldalirányú felvételén (sagittális irány) látható, hogy a gerinc ideális kett s
görbülete torzult, a háti gerincszakasz domborúbb, az ágyéki szakasz kevésbé ívelt. Frontális 
irányból tekintve a háti gerincszakaszon a görbület oldalirányú torzult gerincvonallal párosult, 
az ágyéki gerincszakasz a háti szakasz torziója következtében az ellenkez  irányban kissé 
torzult. Frontális irányból tekintve látható, hogy gerinc deformitása a T4-T6 csigolyák között 
a legnagyobb. Az ágyéki szakasz deformációja az L4-L5 csigolyákra koncentrálódik. A fenti 
két ábra jól szemlélteti a gerinc valódi térbeli deformitásait. A megfelel en kialakított 
korrekciós f z nek a szemb l nézetben látható két görbületet, oldalnézetb l a gerinc ideális 
kett s görbületét - „S-alak” - kell korrigálnia. Korrekciós f z  viselése során az oldalirányú 
háti görbület mértéke csökken, az ágyéki kyphosis fokozódik. Bár a gerinc alakja 
oldalnézetb l nem az ideális kett s görbülettel bír, azonban a szemb l nézet egyértelm en
ábrázolja, hogy a gerinc oldalirányú görbülete szinte teljesen megsz nik, a rotáció 
központjában lév  görbület - T5-ös csigolya - 7.8˚-ról 0.1˚-ra csökken, ami a mérési 
hibahatáron belüli érték (62. ábra).

Csigolyák közötti relatív szögek
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62. ábra: Csigolyák közti relatív szögek változása f z  nélkül és f z  viselése esetén 
(14 éves fiú, Scheuermann-kórós)

F z  korrekciós hatására két csigolya közti relatív szögeltérés a háti gerincszakaszon sehol 
sem nagyobb 3.2˚-nál (15. táblázat). Ami a f z  nélküli állapotot figyelembe véve igen jónak 
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mondható. Az alábbi táblázatban látható a csigolyák közti relatív szögeltérések változása f z
viselésének hatására.
A két mérés - f z  nélkül és f z ben - eredménye egy ábrán való megjelenítésére alapján 
megállapítható, hogy a f z  kialakítása jó, hiszen a frontális síkban a f z  korrekciós hatására 
a csigolyák közti relatív szögeltérések átlaga 1.45˚, szórása 0.91˚, ami megfelel az el zetesen
támasztott követelményeknek. Az összehasonlító felvételeken (61. ábra) jól látható az is, hogy 
a f z  milyen hatással van kitüntetett anatómiai pontokra. F z  viselése nélkül a váll bal 
oldalon 12 mm-rel lejjebb helyezkedik el a jobb vállhoz képest. F z  hatására ez az érték 6 
mm-re csökken. A bal oldali lapocka pontja 1 mm-rel magasabban található f z  nélkül, 
amely távolság f z  hatására is megmarad. A f z  a medence elhelyezkedésére és a csíp re
nincsen hatással.

Csigolyák közti relatív szögeltérések abszolút 
értékei (fok) 

f z  nélkül f z ben
2.4 2 
2.1 2 
3.4 1 
3.8 0.2 
7.8 0.1 
4.3 2.4 
2.2 1.8 
4.2 0.4 
0.3 1.1 
2.5 2.4 
1.2 1 
2.4 1.8 
0.9 1 
0.9 0.5 
2.5 1.2 
6.2 2.4 
5.8 3.2 

15. táblázat: Csigolyák közti relatív szögeltérések z  nélküli esetben valamint f z ben  

Nem megfelel en beállított korrekciós f z k esetén látható (63. ábra), hogy a 
csigolyák közti relatív szögelérés frontális irányból több esetben is csökken, a f z  nem 
megfelel  kialakítása miatt néhány csigolya között a relatív szögeltérés viszont nem változik, 
s t néhány esetben növekszik, továbbá megmarad a gerinc deformációja, az ellenkez  oldalra 
görbül. Elölnézetben balra kissé ívelt háti görbület látható, melynek középpontja a 7. ágyéki 
csigolya 3.8˚-os torzióval. F z  hatására ez a görbület jobbra ível, értéke a 4-es háti 
csigolyánál 5.4˚. A csigolyák közti relatív szögeltérések átlagos értéke a f z  nélküli esethez 
képest átlag 4˚-kal, míg a szórás értékek átlag 6˚-kal n nek. A 6˚-os szórásérték a 
mér rendszer pontosságát figyelembe véve jelent snek mondható. A f z  a lapocka és a váll 
deformitását viszont jól korrigálja. F z  nélkül a jobb oldali váll 15 mm-rel lejjebb 
helyezkedik el a bal vállhoz képest. F z  hatására 5 mm-rel a feljebb tolódik el a jobb váll. A 
lapocka deformációjára 28 mm-es magasságbeli eltérés jellemz , a jobb oldala 28 mm-rel a 
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bal oldal felett helyezkedik el. A f z  ezt az eltérést teljesen korrigálja, a jobb oldal a bal 
oldallal egy magasságba esik. Szemb l nézve jól észrevehet k a korrekciós f z  fentebb 
tárgyalt hiányosságai. Összességében elmondható, hogy a f z  kialakítása nem megfelel . A 
gerinc oldalirányú kett s görbülete nem változik, a frontális síkban található görbület mértéke 
abszolút értékben nem változik, de ellenkez  irányba deformálódik a háti gerincszakasz. A 
f z t a páciens mindennapi használatra kapja, viszont a f z  beállításai nem megfelel k, ezért 
a f z  tulajdonképpen feleslegesen terheli a már egyébként is beteg gerincet.  Az ilyen f z t
át kell alakítani, be kell állítani ahhoz, hogy megfelel  korrekciót lehessen elérni. Azonban a 
probléma sokszor abból is adódhat, hogy a gerinc nem kell en mobil, nem jól reagál a f z re. 
A helyzet orvosilag sokkal összetettebb, teljes mértékben az okok még nem tisztázottak.  

63. ábra: A gerinc alakja f z  nélkül, 
 nem jól beállított korrekciós hatású f z ben oldalról és szemb l

A rendszer alkalmazásával és a kidolgozott mérési módszerrel a f z k jellemz  hibái 
gyorsan és egyértelm en kisz rhet k. Légyeges a gyógyulási folyamat során, hogy a 
kontrollok közötti eltelt id ben a beteg a f z jét viselje. Csak az ellen rzések mutathatják ki a 
f z  nem megfelel  kialakítását, korrekciós hatását. A CMS-HS rendszerrel a f z  elkészülte 
után azonnal tesztelhet , beállításai ellen rizhet k. Az esetleges nem megfelel  kialakítás 
módosítható. Az id , ami a hagyományos ellen rzések között telik el, és a f z  hibáit tárja fel 
így lényegesen lerövidíthet .

Fontos kérdést vet fel a f z  gerincre gyakorolt hatása ül  testhelyzetben, hiszen a 
f z ket többnyire iskoláskorúak viselik, akik napjaik jelent s részét ül  testhelyzetben töltik. 
Méréseinket kiegészítettük gerincvizsgálatra ül  testhelyzetben f z  nélkül és f z ben is. A 
korrekciós f z  nemcsak álló, hanem ül  testhelyzetben is megfelel en kell, hogy korrigálja a 
beteg gerincet és alakítja ki a gerinc ideális alakját. Megállapítható tehát, hogy jól elkészített 
f z  a gerinc oldalirányú, nem megfelel  kett s görbületét korrigálja, a gerinc deformitás 
miatt fellép  szemb l nézeti görbületet egyenesíti, s ezek a korrekciós hatások nem 
módosulnak olyan hétköznapi esetekben sem, mint az ül  testtartás. Az 64. ábrán látható, 
hogy f z t viselve a lapocka valamint a váll magasságbeli eltérései csökkennek mind állva, 
mind ül  testhelyzetben.  

F z
nélkül

(narancs) 

F z ben
(szürke) 
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64. ábra: Anatómiai pontok helyzetének átlagos változása különböz  esetekben: 
1: f z  viselése nélkül, 2: f z ben állva, 3: f z ben ülve 

10.5. Mozgásvizsgálatok f z ben

F z kkel szemben támasztott els dleges követelmény a deformált gerinc alakjának 
korrigálása, az ideális gerincív elérése. Azonban a f z k e korrekciós hatást csak akkor 
képesek elérni, ha a f z ben megvalósítható testmozgást valamilyen mértékben korlátozzák. 
MAC-THIONG és társai [71] Boston-típusú korrekciós f z ket teszteltek és vizsgálták az 
er hatások f z re gyakorolt hatását scoliotikus betegek esetén. Kutatásuk f  célja, 
megállapítani, hogy a f z  viselése során milyen er k lépnek fel a f z k pántjain és a f z k
kritikus részein. Azt azonban nem vizsgálták, hogy a f z  milyen hatásokat fejt ki visel je 
testére. PÉRIÉ [72, 73] korzettek geometriai és véges elemes analízise terén ért el kiemelked
eredményeket. Vizsgálati metódusának hátrányaként kell megemlíteni, hogy az általa 
kidolgozott eljárás költséges, a mérési protokoll meglehet sen összetett felépítés  és az 
eredmények kiértékelése id igényes.
Fontos követelmény, hogy a f z kben kivitelezhet  mozgástartomány az el írt értékeknek 
megfeleljen. A f z kben történ  mozgások ellen rzésére a klinikai gyakorlatban nincs 
kidolgozott diagnosztikai eljárás. Kidolgoztam egy olyan vizsgálati módszert, ahol a test 
mozgékonyága, mozgástartománya ellen rizhet  korrekciós f z k viselésekor. A páciensnek 
a megadott mozgásokat kell végrehajtania és az orvos a mozgások alatt megfigyeltek alapján 
állapítja meg a f z  alkalmasságát. A f z  min sítése, tehát nagymértékben függ az orvos 
szakmai ismereteit l és tapasztalataitól. A kidolgozott, új vizsgálati módszer lényege, hogy 
nem szubjektív, hanem objektív, azaz számszer  eredményeket szolgáltat a f z k megfelel
korrekciójának megítélésére5.

5. Dr. Viola Sándor PhD. (az orvostudomány kandidátusa) a F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézet osztályvezet  f orvosa szakvéleménye szerint: A jelölt  
- az egészséges és deformált gerinc teherbírásának megítélésére mind a tartási, mind a mozgási paraméterek 

tekintetében terheléses vizsgálatot végez, mely hasznos az egyéni tanácsadásban 
- a különféle f z k hatásának megítélésére vizsgálatokat végez f z kben, ez igen hasznos lehet az ortézisek 

hatásának egyéni, objektív megítélésében 
A nyitott f z típusnak a feladata a gerinc kórós sagittális síkbeli görbületei, nevezetesen a fokozott háti 
domborulat csökkentése. Frontális síkú görbületek korrekciójára ma ezt a típust csak kivételesen, úgynevezett 
magas lokalizációjú háti görbületek korrekciójára használják. Frontális görbületek korrekciójára zárt korzetteket
alkalmazunk, melyekben a tartást, a görbületek korrekcióját pointerrel nem tudjuk vizsgálni. A mozgást viszont 
igen jól.  
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65. ábra: Vizsgálat 

A mozgásvizsgálatok ideje alatt mér hármasokat (tripleteket) rögzítünk a f z ben a 
gerincoszlop jellemz  pontjaira: a csíp n és a vállöv alatt. Ezen pontok tulajdonképpen a 
beteg gerincszakaszon bárhol, a vizsgálni kívánt gerincszakasz két végén helyezhet k el. A 
mérés gyakorlati megvalósítása a fenti ábrán látható. A páciensek meghatározott mozgásokat 
hajtanak végre a számukra készült korrekciós f z ben, 15-20 ismétléssel: el re-hátra 
törzsdöntés (ante-retro flexió), törzshajlítás oldalra (laterál flexió), törzscsavarás (rotáció) 
oldalra. A kialakított mérési módszer rugalmas, tulajdonképpen bármilyen tetsz leges, 
ciklikusan ismételhet  mozgást lehet vizsgálni, amely az adott f z ben végrehajtható. 
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66. ábra: A törzs mozgása ante-retro flexióban  

A páciens által végzett mozgások el re (pozitív elmozdulás érték)-hátra (negatív elmozdulás 
érték) törzsdöntések esetén tartományait szemlélteti a 66. ábra. Jól látható, hogy az el re
döntés mozgástartománya nem haladja meg a 15˚-ot, ami nem nagyobb az el írt értéknél. Az 
is leolvasható, hogy a páciens az el re-hátra törzsdöntések során, kiegészít  mozgásként 
végez oldalirányú törzsdöntést és törzscsavarásokat is. A páciens törzse a mozgás ideje alatt 
oldalirányban elhajlik, amit a laterális görbe lefutása igazol. A görbe abcisszája 8-9˚-os
értéknél található. A mellékmozgások mozgástartományait a f z  kis értékek közé szorítja, 
amely így megfelel a támasztott követelményeknek.  A mellékmozgások lefutása a f z
mozgást korlátozó hatása miatt nem periodikusak, a görbékben ezért több lokális minimum 
vagy maximum érték található.  

Az el re-hátra 
döntés

legnagyobb
megengedett 

tartománya (15°)
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67. ábra: Csíp mozgás 

A csíp ízület mozgása hasonlóképpen elemezhet  (67. ábra). A mozgásoknak van egy 
legkisebb értéke, amelynél kisebb mozgástartományok már éppen ellenkez  hatást fejtenek ki 
a gerincre, a gerincnek nincs helye a f z ben korrekcióra, a bels  testrészek zúzódhatnak, a 
légzés nehézkessé válhat, a szükséges mozgások nem kivitelezhet k. A rosszul elkészített 
f z k miatt a fels  végtagok mozgástartománya is lecsökkenhet.   

F z ben tehát a mozgások: 

- meglep  módon nem sz külnek be olyan mértékben, ahogyan ez el z leg elvárt
- a diszharmonikus mozgások harmonizálhatók 

A CMS-HS rendszerrel elvégzett vizsgálatok id tartama 10-15 perc, s így igen rövid id  alatt 
képet kaphatunk a f z  m ködésér l, jellemz ir l. A tesztek elvégzésének nincs káros hatása 
az emberi szervezetre. Az eljárással objektíven felmérhet  a törzs kompenzációjának mértéke, 
a f z ben végzett mozgások jellemz i az eddigi klinikai gyakorlattal ellentétben 
számszer síthet k. A rosszul elkészített korzettek eredménytelen használata is kimutatható. A 
f z k ára jelenleg típustól függ en 120-160 ezer forint. A rosszul elkészített f z t már 
javítani nem érdemes, újat kell készíteni. A megfelel  vizsgálatokkal nincs szükség a f z k
módosítására, esetleg új f z k elkészítésére. Amellett tehát, hogy a f z k vizsgálata gyorsabb, 
jelent s költségmegtakarítás is elérhet .

Új tudományos eredmény: 

A gyakorlatban nincsenek olyan módszerek, amelyekkel a f z k paraméterei - 
mozgástartomány, gerinckorrekció mértéke, a f z  testszegmensekre gyakorolt hatása - 
konkrét számadatokkal jellemezhet k. Módszert dolgoztam ki korrekciós f z k vizsgálatára. 
Ezen mérési módszer segítségével a f z k tulajdonságai, a gerincre gyakorolt hatásai 
gyorsabb és pontosabb módszerrel vizsgálhatók, mint tradicionális vizsgálatok esetén. A 
kidolgozott eljárás alkalmas mind a gerinc alakjának, mind a gerinc mozgékonyságának, a 
f z  által biztosított mozgástartomány vizsgálatára. A vizsgálati módszer lehet séget biztosít 
a rehabilitáció, a nyomon követés és az utókezelés-utógondozás eredményességének objektív 
analízisére.   

A fejezethez kapcsolódó publikációim: 

[P10], [P12], [P17], [P18], [P19] 
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11. GERINCVIZSGÁLATOK ÉS IZOMAKTIVITÁS 
VIZSGÁLATOK (ELEKTROMIOGRÁFIA, EMG) MÉRÉSEK 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA

11.1. EMG-jel keletkezése és a jelek feldolgozása [74]

A kineziológiai EMG a mozdulatok során regisztrálja az izmok elektromos aktivitását. 
A test felszínén elhelyezett érzékel  elektródák több ezer izomsejt akciós potenciáljából 
összeadódó jeleket detektálják. A természetes EMG-jel karakterisztikája amplitúdója 
sztohasztikus, eloszlása Gauss-függvénnyel közelíthet .
Az elektromiográfián belül négy nagyobb csoport különíthet  el: jelek detektálása, er sítés, 
feldolgozás, mérési paraméterek értelmezése (68. ábra).  

68. ábra: A felületi EMG módszertanának áttekint  vázlata [74] 

1. Detektálás: A detektort az ín és a motoros pont közé, az izom hosszkeresztmetszetét 
tekintve középre kell elhelyezni, az izomhasra. A referencia- vagy földpontot elektromosan 
semleges terültre, általában csontra helyezend . A b r alkoholos lemosása, a hámréteg 
eltávolítása segít a b r ellenállását 5000  alá csökkenteni.
2. Jelek er sítése: A hálózatból érkez  zajok kisz rése.
3. Jelek feldolgozása: Az id alapú feldolgozás magába foglalja a nyers EMG-jelek 
egyenirányítását, sz rését, normálását, és az átlagolási-simítási technikákat. Egyenirányítás 
során az EMG-jel abszolút értékét állítjuk el . A sz rési eljárásokat az indokolja, hogy az 
EMG-jel amplitúdója lényegesen közelebb esik a zaj szintjéhez, mint más mérési eljárásokban 
az egyéb jeleké. A normálás a mérések összehasonlítását teszik lehet vé. Az amplitúdók egy 
tetsz legesen kijelölt rögzített értékkel - ami lehet a maximális amplitúdó, az átlagamplitúdó 
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vagy a maximális akaratlagos er kifejtéshez tartozó EMG-amplitúdó érték - normálhatók. 
Napjainkban leggyakrabban alkalmazott simítási és átlagolási technikák többek közt az 
integrált elektromos aktivitás, vagy a négyzetes középérték számítása. Az integrált EMG 
nagysága megfelel az alapvonal és a rektifikált hullámgörbe által bezárt terület mVs-ban 
meghatározott nagyságának, ezáltal az adott id tartamhoz tartozó teljes izomtevékenységet 
jellemzi: 

dtEMG(t)EMG(t)I
t

0
 (11.1) 

Az integrált EMG-b l következtethetünk az izomaktivitás átlagos nagyságára, azonban az 
izomaktivitás gyors változásai nem mutathatók ki ezzel a módszerrel. Különösképpen a 
statikus er kifejtés, így az izometriás izomaktivitás jellemzésére alkalmas. A négyzetes 
középérték számítás a másik jellemz  EMG-jelfeldolgozási eljárás. A négyzetes középérték 
(RMS) számítását a nyers görbéb l végezzük, tehát nem kell a jelet egyenirányítani. Az RMS 
értékét a diszkrét id pontokban mért EMG-értékek négyzetösszegeinek a négyzetgyökeként 
határozzuk meg:  

2
Nn

2
nni

i
2

n )(tEMG
N1

1)RMS(t  (11.2) 

Nyers EMG-jel     Rektifikálás 

Állandó átlagolás     RMS 

69. ábra: EMG-jelek feldolgozásának lépései [72] 

Az RMS értéke az EMG-jel energiájára vonatkozóan konkrét fizikai tartalommal rendelkezik. 
Az izomaktivitás gyors változásának kimutatására is alkalmas, hiszen értéke diszkrét 
id pillanatokban meghatározható.   
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4. Klinikai alkalmazás: Az EMG-jelek pontosan jelzik az izom aktiválódásának kezdetét, 
ezáltal lehet vé teszik mozgás során aktiválódó izmok bekapcsolási sorrendjének 
meghatározását, a résztvev  izmok aktivációs mintájának és idejének vizsgálatát (69. ábra). 
Az izomkontrakció során mérhet  er  nagysága és az izomról elvezetett felületi EMG-jelek 
amplitúdójának nagysága közötti kapcsolat maghatározása is nagy jelent ség . Az er
(nyomaték) és az EMG közti lineáris összefüggés az izometriás kontrakció során 
matematikailag pontosan meghatározható, azonban anizometriás izomm ködés alatt még nem 
sikerült számszer en jellemezni a kapcsolat természetét, mert az több paramétert l függ.

11.2. Izomaktivitás vizsgálatok a CMS-HS rendszerrel  

   Izomaktivitás vizsgálatok szükségességét és indokoltságát veti fel többek között 
LEHMANN és társainak [45] publikációja. A munkacsoport izmok m ködését vizsgálta 
elektromiográfia segítségével. Vizsgálataik célja az volt, hogyan lehetne a CMS-HS rendszert 
és az izomaktivitás méréseket összekapcsolni. A probléma felvetésén túl eredményr l a 
szakirodalomban nincs fellelhet  információ. Elektródákkal végzett izomaktivitás vizsgálatok 
eredményeir l számol be BETZ [75]. Vizsgálatai célja, mérni és igazolni az anatómiai 
alapfeltevéseket álló és ül  testhelyzetben. Mér rendszerének kiépítése egyedi, csak 
izomaktivitás vizsgálatra alkalmas, mozgásvizsgálatokkal nem kombinálhatók. 

Mozgékonyság és mobilitás vizsgálatok során merült fel az igény izomaktivitás 
vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálatok során a gerinc mozgékonysági jellemz i, kitüntetett 
felszíni háti izmok aktivitása, valamint a mozgások és gerincdeformáció közti esetleges 
kapcsolat is vizsgálható. A mérések során egyértelm en meghatározhatók az izomzat két 
oldala közti szimmetriabeli eltérések, a gerinc deformitások és betegségek izomzatra kifejtett 
hatásai. A vizsgálatok elvégzéséhez - a test mindkét oldalán - a 70. ábrán látható izmokra 
helyeztünk felületi, bipoláris EMG-érzékel ket, nullpontnak mindkét oldalon a vállcsúcsot -
acromiont - jelöltük meg, FRERIKS, HERMES [76].

Az izmok elektromos potenciál-változás detektálása ezüst anyagú, 18 mm átmér j
kör alakú mono-polár elektródokkal történik. Az izomhas környezetében két mono-polár 
felületi elektródot ragasztunk. A ragasztóanyag kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy 
mozgás közben az elektróda ne mozduljon el. A felületi EMG-szignál amplitúdó értéke 
±2000mV közötti, frekvencia spektruma 10-500 Hz érték . Ennek megfelel en a ZEBRIS 
CMS-HS rendszerbe épített er sít  (amplifier) CMRR értéke 80-nál nagyobb és zajhatára 
2μV kisebb. A vételi frekvencia 900 Hz. Az er sít n át az EMG-jeleket a mérést vezérl
program rögzíti. 

Musculus trapesius transversalis  
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Musculus pectoralis major  

 Musculus erector spinae longissimus 

Musculus erector spinae iliocostalis 

 Musculus semitendinosus  
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Musculus rectus abdominis 

Musculus biceps femoris 

70. ábra: EMG-érzékel k helyei az izmokon [74] 

A kiválasztott izmokat az emberi testen a mozgások jellege határozza meg. A vizsgálandó 
izomcsoportokat a Budai Gyermekkórház és Rendel intézettel közös vizsgálataink során 
szerzett tapasztalataink alapján helyeztük el. A mérési módszer rugalmas felépítés ,
páciensekre egyénileg kiegészít . Érzékel k helyezhet k el minden olyan izomcsoporton, 
ahol a betegség jellege, súlyossága miatt erre külön igény mutatkozik. A standard 
kialakításnál arra kerestük a választ, hogy a különböz  gerincbetegségek milyen hatással 
vannak a végrehajtandó mozgásokra - törzsdöntés el re-hátra, rotáció, törzsdöntés oldalra -, a 
háti izmok mellett mennyire aktívak a has, mellkas és a comb izmai.  A vizsgálat elrendezése 
a 71. ábrán látható: a páciens két mikrofonhármast visel a derekán (sacrum) és a vállöv alatt 
rögzítve. Az EMG-érzékel k gy jt  adapteren keresztül csatlakoznak a CMS-HS rendszerhez. 
A jeladó és a mozgást rögzít  mikrofonok közti ultrahang kapcsolatot a nyilak jelzik. A 
vizsgálat a kalibrálási fázissal kezd dik. Ekkor a beteg semleges testhelyzetben helyezkedik 
el; általában ez az egyenes állás. A kalibrálás után a páciens adott mozgásokat hajt végre, 
megadott ismétlésszám - 15-20 - ismétléssel: el re-hátra törzsdöntés (ante-retro flexió),
törzshajlítás (laterális) oldalra, törzscsavarás (rotáció) oldalra. A kialakított mérési módszer 
rugalmas, bármilyen tetsz leges, ciklikusan ismételhet  mozgást lehet vizsgálni. 
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71. ábra: A mérés elvi elrendezése és az érzékel k elhelyezése 

A kapott eredmények a mérések után egy riport formájában azonnal megjeleníthet k. A 
mérési eredmények kiértékelését a WinSpine program automatikusan készíti el, de bennük 
számos hiányosság fedezhet  fel. A kidolgozott vizsgálatokhoz Excel környezetben futó 
kiértékel  programot készítettem, mely a mérési eredményeket grafikus és numerikus 
formában jeleníti meg. A reharobmanager_3.08 program a három mozgást - törzsdöntés 
el re-hátra, törzscsavarás, törzsdöntés oldalra - három munkalapra választja szét. A szeparálás 
után az EMG-jeleket a program rektifikálja, és elkészíti az EMG-jelek burkoló görbéjét 
(RMS). Ezután a program a vizsgálat során felvett mozgás- és EMG-jelek frekvenciáját 50Hz-
re decimálja. A reharobmanager-ben ki kell választani annak a mozgástípusnak a 
munkafüzetét, amely mozgás adatait szeretnénk tovább feldolgozni. Az exportálás ikonra 
kattintással az adatok megjelennek a gerinc_0.21 program adat menüjében. A program 
memóriájának frissítése után a ciklusok szétválasztása következik. A menüb l
kiválaszthatjuk, hogy melyik mozgás adatait szeretnénk ciklusokra bontani a maximum vagy 
minimum értékek lapján (72. ábra). A ciklusok kijelölés után a mozgások komponensei - 
ante-retro flexió, laterális hajlítás, törzscsavarás - jelennek meg ciklusokra bontva (73. ábra).
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72. ábra: Ciklusok meghatározása 
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73. ábra: El re- hátra törzsdöntés fázisai 
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74. ábra: Mozgásciklusok el re- hátra törzsdöntés során 
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75. ábra: az el re/hátra törzsdöntés fázisdiagramja 

A 74. ábráról leolvasható, hogy az el re-hátra törzsdöntést kiegészíti a törzs oldalra d lése (5º 
jobbra és 5º balra), és a törsz saját tengelye körüli elcsavarodása is (5º jobbra és 5º balra). 
Minden mozgás fázisdiagramon is ábrázolásra kerül (75. ábra). A szög-szögsebesség diagram 
egészséges gerinc mozgása esetén kör, vagy ellipszis alakú, a görbék egy nyomvonalon 
haladnak. A kiértékel  program által elkészített diagramok a 76. ábra segítségével a 
következ  módon értelmezhet k (a semitendinosus izom m ködése, el re-hátra törzsdöntés 
során). A test el re d lésekor az izom megfeszül (1), a törzs teljes el re döntése után (2) a 
páciens a törzsét a semleges helyzet felé mozdítja - egyenes állás - (3), ahol az izmok 
aktivitása elhanyagolható. Hátra döntés határhelyzetében (4) az izom kisebb aktivitást fejt ki, 
mint el re döntéskor.
Egészséges gerinc és izmok esetében a test két oldala között m ködésbeli különbség alig 
érzékelhet , a test két oldalán elhelyezked  izmok m ködési mechanizmusaiban nincs 
jelent s eltérés.  Mindkét oldal azonos mértékben vesz részt a mozgás kivitelezésében, a 
mozgás kezdetét l a mozgás id tartamának kb. 30%-ig aktívak, majd hátra d léskor 60%-tól 
aktívak ismét. Egy izmot aktívnak tekintünk, ha az izom aktivitása a maximális aktivitás 20%-
át meghaladja, VAUGHAN [77]. A többi izom m ködését jellemz  diagramok hasonló elv 
szerint értelmezhet k.
Az EMG-adatok két formában jeleníthet k meg. Megjelennek abszolút értékükben (76. ábra), 
és az átlag alapján normált érékek (77. ábra) a már ismertetett elv szerint.  
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76. ábra: Semitendinosus izom ciklikus aktivitása abszolút értékben. 
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77. ábra: Semitendinosus izom ciklikus aktivitása normálva 

Ha nem a normált értékeket vizsgáljuk, szembet n , hogy esetünkben a test jobb oldalán 
nagyobb izomaktivitásra utaló számadatok olvashatók le. A jobb oldali jel er ssége mV-ban 
átlag három- négyszerese a bal oldalénak. Ez azért lehetséges, mert valószín leg az érzékel k
nem pontosan az izomhason lettek rögzítve. A betegségek hatásából kifolyólag ugyanis az 
izmok szerkezete is torzulhat, így nem biztos, hogy az izom szerkezete megfelel az 
anatómiailag egészséges felépítésnek. Az ilyen mérési hibák kiküszöbölése a mért értékek 
normálásával lehetséges. A normálás a fejezet bevezet jében bemutatottak alapján, a 
maximumok átlaga szerint, ciklusonként lehetséges. 
A bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált izmok m ködésében nem 
tapasztalható rendellenesség, az EMG-adatok alátámasztják a pointeres mérés eredményeit, 
esetünkben egészséges gerincet vizsgáltunk.
Az EMG-vizsgálatokkal kideríthet , hogy a mozgás ciklusának megfelel en mikor 
kapcsolódnak be, mennyi ideig tartanak, és mikor sz nnek meg az izmok aktivitásai az el re-
hátradöntési folyamatban, BARTON [78]. A vizsgálatok mind Scheuermann-kór, mind 
Scoliosis esetén bizonyítják, hogy a ciklikus mozgások közben melyek azok az izmok, 
amelyek rövid ideig, m ködnek - egy ciklus ideje alatt nagy részben ellazult állapotban 
vannak - és melyek azok, amelyek egy ciklus alatt hosszabb ideig aktívak. A fázikus aktivitás 
vizsgálatok eredményei meger sítik a tartásvizsgálatok eredményeit, a szimmetriabeli 
eltérések szélesebb körben elemezhet k. Fázikus aktivitás vizsgálatok periodikusan 
megismételhet , tetsz leges mozgásokra elvégezhet k, ilyen többek közt a már ismertetett: 

- el re- hátra törzsdöntés (ante-retro flexió)
- törzscsavarás oldalra (rotáció) 
- törzsdöntés oldalra (laterális flexió)

1
2

3

4
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Az izmok fázikus aktivitását egy teljes el re-hátra döntési ciklusban mutatja Scoliotikus beteg 
esetén a 78. ábra. A mozgás során legnagyobb mértékben a rectus abdomini, erector spinea 
longissimus, erector spinea iliocostalis izmok aktívak. Ezek azok az izmok, amelyek a 
mozgás végrehajtásában legnagyobb szerepet kapnak. Ezek az izmok eltér  ideig, de azonos 
fázisokban mutatnak aktivitást, el re- és hátra döntéskor, valamint a semleges helyzetben is 
aktívak. A semitendinosus és biceps femoris izmok az el re és hátradöntés széls  helyzetében 
aktívak, hiszen ezek az izmok biztosítják a test stabil helyzetét a széls  helyzetekben. A 
scoliosis következtében a két oldal között csak aktivitásbeli eltérés tapasztalható, az izmok 
m ködében fázisbeli eltolódás nincs. 
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78. ábra: Az izmok fázikus aktivitása egy teljes el re-hátra döntési ciklusban 
(Scoliotikus, 15 éves, fiú) 

Izmok fázikus aktivitásának vizsgálata Sceuermann-kórban szenved  betegek esetén is 
elvégezhet  (79. ábra). Scheuermann-kórós páciens esetén a trapesius, és pectoralis major
izmok a legnagyobb mértékben aktívak. Az erector spinea longissimus izom az egyenes állás 
fázisában aktív, akkor amikor a biceps femoris, a semitendinosus és erector spinea iliocostalis
izmok aktivitást nem mutatnak.  
A betegségek eltér  jellege eltér  fázikus aktivitást eredményez az izmok m ködésében. Míg 
scoliotikus betegek esetében az erector spinea iliocostalis izom az el re- és hátra döntéskor 
valamint egyenes állás fázisában is aktív, addig Sheuerman-kórós betegek esetén az izom csak 
az el re és hátra döntésekkor mutat aktivitást. Ugyanakkor a trapesius izom a Scheuermann-
kóros betegek esetén vesz részt nagyobb mértékben a mozgás végrehajtásában - el re- hátra 
döntés, egyenes állás fázisban aktív - scoliotikus betegeknél az izom csak a két széls  fázisban 
mutat aktivitást.
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79. ábra: Az izmok fázikus aktivitása egy teljes el re-hátra döntési ciklusban 
(Scheuermann-kóros, 18 éves, fiú) 

11.3. Izomaktivitás vizsgálatok f z ben

ODERMATT és társai [79] végeztek bipoláris elektródák segítségével egyedi 
izomaktivitás vizsgálatokat f z kben. A vizsgálatok elvégzésére, az adatok feldolgozására és 
kiértékelésre nincs protokoll, kiértékel  algoritmusokról nem számolnak be.  STOKES és társai 
[80] az ágyéki gerincszakasz és ágyéki izmok szimmetriabeli eltéréseit vizsgálták. 
Következtetéseik szerint a scoliosis okozta szimmetria- és m ködésbeli eltérés az izmok közt 
páciensenként eltér , általánosított következtetések nem vonhatók le. A klinikai gyakorlatban 
nyitott f z k mellett zárt f z ket is használnak gerincdeformitások kezelésére. Zárt f z k
helyes elkészítésér l és alkalmazásáról OROSZ M. [81, 82] összefoglaló munkája ad átfogó 
ismereteket. Scoliotikus betegek kezelésben alkalmazott f z r l olvashatunk VELDHIUZEN és
társai cikkében [83].
A kidolgozott izomaktivitás vizsgálatokat nem befolyásolja a f z  jellege - nyitott vagy zárt - 
így a vizsgálatok gyakorlatilag minden f z típusban végrehajthatók. A mérések elrendezése a 
mozgásvizsgálatokhoz képest nem módosul. El ször a beteg f z  nélkül végzi el a megadott 
mozgásokat, majd f z ben is megismétli azokat. A vizsgálatok során az EMG-érzékel ket
nem mozdítjuk el, nem cseréljük ki, így biztosítva a mérések következetes végrehajtását, 
összehasonlíthatóságát.  
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80. ábra: Mozgásciklusok f z ben 

A f z  kialakítása kevésbé korlátozza a testmozgást - ami jól látható a 80. ábrán is - az 
el rehajlás szinte teljesen kivitelezhet  mozgás. A törzs hátra hajlítását csaknem a f z
nélküli esettel azonos mértékben tudja megvalósítani a páciens, a rotáció és az oldalirányú 
törzsdöntések ebben az esetben is kiegészítik az el re-hátramozgásokat, ám a kiegészít
mozgások görbéinek lefutása a f z  korlátozó hatása miatt kevésbé szabályosak, 
periodikusak, amplitúdójuk kisebb.   

Ante-retro flexió (fok) 
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Az izomaktivitások értékeit vizsgálva látható, hogy f z ben végzett mozgás során, a 
korrekciós f z  az izmokra a következ  hatásokat fejti ki: - pl. a hason végigfutó rectus 
abdominis izom - a jobb oldali izom m ködését a f z  nem befolyásolja jelent sen a f z
nélküli állapothoz képest. A bal oldalon, az el re döntéseknél az izomaktivitás görbéje 
módosul. A f z  nemcsak a gerinc kórós görbületeit korrigálja, és biztosítja a megfelel
mozgástartományt, de jelent s mértékben csökkenti is az izmok aktivitásbeli eltéréseit a két 
oldal között (81. ábra).
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81. ábra: Rectus abdominis izom m ködése f z  nélkül (fent) 
Rectus abdominis izom m ködése f z ben (lent) 

Néhány esetben viszont azt tapasztaltuk, hogy pl. a semitendinosus izom, aktivitása a korzett
nélküli mozgással megegyezik, az aktivitásban a f z  viselésekor csökkenés nem 
tapasztalható. Ez természetes, hiszen a f z  csak a gerincre és a felszíni háti izmokra kell, 
hogy hatását kifejtse, nem pedig az alsó végtag izmaira. A két oldal között szimmetriabeli 
eltérés így itt nem tapasztalható (82. ábra).  
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82. ábra: Semitendinosus aktivitása f z ben 
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A f z  a dezintegrált scoliotikus gerincbetegség miatt módosult izomm ködést integrálja, és 
ez után vizsgálható az izomm ködés EMG-vel. Ugyanakkor lényeges annak ismerete, hogy a 
bekövetkezett aszimmetriát vajon:  

- az izom kóros lefutása 
 - az izom degenerációja okozta e6?

Lényeges kérdés továbbá, hogy ezek a kiváltó okok primer (etiológiai) avagy szekunder 
jelleg ek-e. A kérdések megválaszolása több éves együttm ködés és további vizsgálatok 
nélkül szinte lehetetlen, hiszen orvosilag ma sem teljesen tisztázott még a scoliosis
kialakulásának minden egyes kiváltó oka - lásd idiopothiás scoliosis (16. oldal).
Izomaktivitás vizsgálatokat 18 betegen végeztünk el. A vizsgáltak között Scheuermann-
kórban- és Scoliosiban szenved  gyermekek voltak. A vizsgált személyek 11 lány, 7 fiú. 7 
Scheuermann-kóros, 11 Scoliotikus, átlagéletkoruk 15 1.3 év, átlagmagasságuk 166 13cm, 
testsúlytömegük 50 9kg.

Új tudományos eredmény: 

A gyakorlatban nincsenek olyan módszerek, amelyekkel a f z k paraméterei - 
mozgástartomány, gerinckorrekció mértéke, a f z  testszegmensekre gyakorolt hatása - 
konkrét számadatokkal jellemezhet k. Módszert dolgoztam ki korrekciós f z k vizsgálatára. 
Ezen mérési módszer segítségével a f z k (korzettek) tulajdonságai, a gerincre gyakorolt 
hatásai gyorsabb és pontosabb módszerrel vizsgálhatók, mint tradicionális vizsgálatok esetén. 
Bemutattam a korrekciós f z k felszíni háti izmok aktivitására gyakorolt hatását, és konkrét 
számadatokkal igazoltam, hogy a f z k a betegségek következtében kialakult 
izomaktivitásbeli különbségeket a test két oldalán jelent s mértékben csökkentik. A 
kidolgozott eljárás alkalmas mind a gerinc alakjának, mind a gerinc mozgékonyságának, a 
f z  által biztosított mozgástartomány vizsgálatára. A vizsgálati módszer lehet séget biztosít 
a rehabilitáció, a nyomon követés és az utókezelés-utógondozás eredményességének objektív 
analízisére.   

A fejezethez kapcsolódó publikációim: 

[P6], [P7], [P8], [P9], [P13], [P14], [P23] 

6. Dr. Viola Sándor PhD. (az orvostudomány kandidátusa) a F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézet osztályvezet  f orvosa szakvéleménye szerint:  
A módszer jöv je a gerincbetegek gyógyításában: 

- A beteg gerinc állapotának felmérése. 
- Objektív betegkövetés ismételt mérésekkel. 
- Egyéni kezelési terv mind gyógytorna, mind f z  tekintetében. 
- Újabb tudományos eredmények sikerrel kecsegtetnek az eddig tisztázatlan etiopatomechanizmus jobb 
megismerésében. 

A jelölt kísérletet tesz a CMS-HS rendszer, valamint a gerinc közeli és távolabbi izmok m ködésének 
megítélésére alkalmazott EMG összekapcsolására. Hasznos lesz - megfelel  mérési szám esetén - az izmok 
m ködésének megítélésére. 
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12. MÉRÉSI MÓDSZER KIALAKÍTÁSA A NYAKI GERINC 
HELYZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA 

12.1. A nyaki gerinctartás, betegségek 

 A nyaki gerincszakasz jellemz inek vizsgálata a gerincvizsgálatokon belül külön 
kutatatási terület. A CMS-HS rendszerrel csak a háti és ágyéki gerincszakasz tartás-, 
mozgékonyság-, és izomaktivitás vizsgálata megoldott. A nyaki gerincszakasz tartási- és 
izomaktivitási paramétereinek meghatározására nincs mérési protokoll az ultrahang-alapú 
rendszerben. A mérési eljárás kidolgozásánál 21 egészséges személy (7 lány, 14 fiú) átlagos 
testtömegük 67 15 kg, átlag magasság 176 8 cm, életkor 16 év vett részt. 

A feln tt gerincoszlop sagittális síkban két el re konvex (lordosis) és két hátra konvex 
(kyphosis) görbületet mutat. A nyaki görbület rendkívül változékony. 20-30 éves korig három 
típust különböztetünk meg (83. ábra): 

  (1)     (2)   (3) 
83. ábra: Leggyakoribb nyaki gerincszakasz tartási típusok 

A legritkább a valódi lordosis (1). Az úgynevezett lordoticus szöglettörés (2) jelenik meg 
leggyakrabban és feln ttkorban a 3. évtizedben tipikusnak tekinthet . A lordosis szinte 
teljesen hiányozhat is és ekkor nyújtott nyakról (merev nyak, 3) beszélünk. A „tartás” 
definíciója: - emberi vonatkozásban - szorosabb értelemben véve: a felegyenesedett, jól 
kiegyensúlyozott „normál” helyzet (pozíció), tágabb értelemben, álló-, hajlási-, ülési 
helyzetben is a test bels (intrinsic) mechanizmusa, a gravitációs er  ellensúlyozása, 
neutralizálása. A nyak görbülete határozza meg a fej helyzetét, a nyakizmok 
lefutását/funkcióját a hát és az ágyéki gerinc, a medence és továbbá az alsó végtagok 
befolyásolják. A nyak fiziológiás tartásában leggyakoribb eltérés a sagittális síkban a 
homorulat csökkenése, amely során a fej a test súlyvonala elé kerül, ezért ezt a tartást „el re 
helyezett fejtartás”-nak nevezik.  

A nyaki gerincszakasz állapotának felmérése két részb l áll:

- mozgásvizsgálat 
- tartási paraméterek vizsgálata 

A fej el rehelyezett tartását (forward head posture = FHP = el re helyezett fejtartás = EFT) a 
következ  f  eltérések jellemzik: 
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- A nyaki gerinc alsó szakasza el rehajlított helyzetben van. 
- A fej (és a fels  nyaki gerincszakasz) hátrahajlított helyzetben van. 
- A vállak el reesett (protractios) és felhúzott (elevált) helyzetben vannak. 
- Az állcsúcs el reáll, a száj zárása nem tökéletes. 
- Az izomfunkciók megváltozásában dominál a nyaki mély hajlító izmok 

gyengülése, és a musculus sternocleidomastoideus hypertrofiája, rövidülése. 

Nyak-
csigolyák Szervi kapcsolatok A csigolya elmozdulása vagy 

elváltozása okozhatta betegségek 

1
Gerincvel  idegellátása, fej vérellátása 

fejb r, arccsontok, agy, fels - és 
paraszimpatikus vegetatív idegrendszer 

Fejfájás, migrém, ideges álmatlanság 
magas vérnyomás, pszihés betegségek,
idegösszeroppanás, emlékezetkiesés, 

krónikus fáradság, szédülés 

2
Gerincvel  idegellátása, szem látóideg, 
hallóideg, arcüregek, halánték, nyelv, 

homlok 

Allergiás megbetegedések, melléküreg, 
gyulladás, orbánc, szembetegségek, 

fülfájás, ájulási zavarok 

3
Gerincvel  ellátása, szem, látóideg, 

hallóideg, arcüregek, halánték, nyelv, 
homlok 

Idegfájdalom, ideggyulladás, arcb r, 
betegség, ekcéma 

4 Nyak, gerincvel  ideg, orr, fogak, száj, 
fülkürt Szénanátha, légcs hurut, hallászavar 

5 Idegellátás, hangszálak, nyaki mirigyek, 
gége

Torokgyulladás, rekedtség, 
torokfájdalom

6 Idegellátás, nyak körüli izmok, vállak, 
mandula 

Nyakmerevedés, a has fels  részének 
fájdalma, mandulagyulladás, köhögési 

rohamok 

7 Idegellátás, pajzsmirigy, könyök, vállak Pajzsmirigy betegségek, megfázás, 
nyálkatöml  gyulladás 

16. táblázat: Nyaki gerincszakasz betegségei, következményeik

A nyak flectált, el rehajtott helyzete miatt a scalenusok, és a sternocleidomastoideusok
funkciója megváltozik úgy, hogy a fejet, a fels  két nyaki szegmentummal együtt extendálják. 
A gyenge nyakizmok nem tartják megfelel en a nyakcsigolyákat, ezért ezek el remozdulnak, 
ennek következtében a koponya felemelkedik, és közben elszoríthat ereket és idegszálakat. A 
túlzott koncentráció, stressz, rossz tartás miatt a nyaki izmok és a vállöv izomzata görcsössé, 
merevvé válik. Ezáltal az agyba friss vért szállító erek falára nyomást gyakorolnak. Ily módon 
kevesebb mennyiség  oxigénben gazdag vér tud eljutni az agyhoz. Az így kialakulható 
problémák: fejfájás, koncentráló képesség csökkenése, reakcióid  megnövekedése (16. 
táblázat).

Nyaki gerincszakasz mozgékonyságának vizsgálatával és a CMS-HS rendszer által 
elvégzett mérések gyakorlati használhatóságával több szerz  is foglakozik. DVIR és 
PRUSHANSKY [39] megállapításai szerint a rendszer alkalmas a nyaki szegmentum mozgási 
jellemz inek vizsgálatára, bár kiemelik, hogy több páciens vizsgálatával biztosabb 
következtetéseket vonhattak volna le.  KITTEL és társai [84] szerint a vizsgálati metódus jól 
használható a klinikai gyakorlatban mozgások betanítására, ellen rzésére és mozgásspektrum 
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elemzésre. A CMS-HS rendszer és a CA6000-es rendszer összehasonlító elemzését két 
csoport végezte el egymástól függetlenül. NATALIS és KÖNIG [85] szerint az 
elektromechanikus elv  CA6000-es rendszer nem elég pontos a nyaki finom mozgások 
analízisére, a CMS-HS rendszer viszont megfelel . MANNION és társai [43] két mérési 
sorozaton keresztül végezték el a két rendszer összehasonlító elemzését. Következtetéseik 
szerint mindkét rendszer alkalmas a nyaki szegmentum vizsgálatára. SCHREIBER [86] mérési 
eredményeire támaszkodva megállapította, hogy a CMS-HS rendszer alkalmas gyakorlati 
használatra, újabb és szélesebb kör  ismereteket ad a hagyományos vizsgálatok képest, a 
mérés és kiértékelés lényegesen egyszer bb, mint hagyományos esetekben. STIESCH-SCHOLZ
[87] el adásában arról számol be, hogyan lehet összehasonlítani az egyes betegségekkel 
kapcsolatban elvégzett különböz  típusú és elv  vizsgálatok eredményeit, és milyen kapcsolat 
van az egyes eredmények közt. A szerz  véleménye szerint a hagyományos diagnosztikák 
mellett az új rendszerek egyaránt alkalmasak kórházi gyakorlatban történ  alkalmazásra. A 
szakirodalomban nem található olyan publikáció vagy hivatkozás, melyben a nyaki 
gerincszakasz tartási jellemz inek ultrahangalapú rendszerrel történ  vizsgálata be lenne 
mutatva. A fellelhet  publikációk csak mozgásvizsgálatok eredményeit mutatják be, 
legtöbbször csak az alkalmazhatósági kritériumoknak való megfelel ség igazolásával. Mivel 
számos cikk szerz je találta alkalmasnak a CMS-HS rendszert klinikai alkalmazásba történ
bevezetésre, ezzel a kérdéssel külön nem foglalkoztam. A szakirodalomban nem találhatók 
nyaki gerincszakaszra vonatkozó EMG-vizsgálatokkal kapcsolatos cikkek. Kutatásaim f
területe a hiányosnak ítélt két területre, a tartásvizsgálatokra és az izomaktivitás vizsgálatokra 
terjedtek ki.  

12.2. Tartási jellemz k vizsgálata 

A nyaki gerincszakasz tartási állapotának felmérésre a klinikai gyakorlatban két 
hagyományos diagnosztikai eljárás választható:  

- tartási paraméterek vizsgálata röntgen-felvételek alapján 
- geometria adatok leolvasása a nyaki gerincszakaszról készült digitális 

fényképfelvételek alapján 

A módszerek hátránya, hogy a felvétel elkészítése nagy gondosságot és figyelmet igényel, a 
tartási jellemz k megállapításához szükséges adatokat a kép készítésénél használt 
fókusztávolság alapján, valamint geometriai adatok leolvasásával kell meghatározni (84. 
ábra).

- SHA-szög (vállszög): A nyaki 7-es csigolya és a váll (acromion) összeköt
szakaszának vízszintessel bezárt szöge 

- CVA-szög (craniovertebralis szög): Nyaki 7. csigolyát fült vel összeköt  szakasz 
vízszintessel bezárt szöge 

- HT-szög (fej d lésszög): A fült  és a szemüregek fels  szélét összeköt szakasz, 
valamint a vízszintes által bezárt szög 
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84. ábra: A nyaki gerincszakaszt jellemz  szögek definiálása 

A leolvasás pontossága és a mérést végz  személy szakmai rutinja és készsége 
nagymértékben befolyásolhatja a tradicionális vizsgálatok pontosságát. A mérések 
eredményei kiértékelésének id igénye jelentik a módszerek hiányosságait és hátrányait. A 
tartási jellemz k meghatározásához a CMS-HS rendszer pointeres mérés alapjait használtam 
fel, a mérésnél meghatározandó anatómiai pontok meghatározásának sorrendjét és definiálási 
helyét megváltozattam, így kialakítva egy új vizsgálati eljárást. A háti szakasz vizsgálata 
során a gerinc vonalát az els  nyaki csigolyától kell megadni. Mivel a programban az el re 
rögzített pontok a háti és ágyéki szakaszhoz kapcsolódnak, ezért ezek feljebb kerültek. Fontos 
megemlíteni, hogy a nyaki csigolyák vizsgálatánál a gerinc vonalát pontonként kell megadni. 
Az anatómiai pontok meghatározása az alábbi módosított sorrendben történik (17. táblázat): 

17. táblázat: Anatómiai pontok meghatározásának sorrendje 

 Eredeti mérés háti és ágyéki szakasznál Nyaki gerincszakasz mérésénél 
1. Bal váll Bal váll (acromion) 
2. Jobb váll Jobb váll

3. Medence bal oldalának hátsó része Bal oldali lapocka fels  pontja 
(angulus superior scapulae) 

4. Medence jobb oldalának hátsó része Jobb oldali lapocka fels  pontja 
5. Medence bal oldalának elüls  része Bal oldali fült  (tragus) 
6. Medence jobb oldalának elüls  része Jobb oldali fült
7. Csíp lapát bal oldala Bal oldali szemgödör bels  vonala 
8. Csíp lapát jobb oldala Jobb oldali szemgödör bels  vonala 
9. Gerinc vonala T1-L5 Gerinc vonala C1-T10 
10. T12/L1 pont T5/T6 pont 

11. Lapocka bal oldala Bal oldali lapocka alsó pontja
(angulus inferior scapulae) 

12. Lapocka jobb oldal Jobb oldali lapocka alsó pontja 
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85. ábra: Anatómiai pontok helyzete [1]  

A vizsgálat ideje alatt a páciens egyenesen ül, támla nélküli széken. Az ül  testhelyzetet 
esetünkben a legkényelmesebb tartást, a hétköznapi ül  pozíciót jelenti. A vizsgálat ideje alatt 
a beteg ezt az ül  testhelyzetét kell, hogy megtartsa. A vizsgálatot végz  személy a pointer 
segítségével csigolyáról csigolyára a 85. ábrának megfelel  elrendezésben detektálja az 
anatómiai pontok térbeli helyzetét.  
A vizsgálat befejezése után az elkészült riportban az anatómiai pontok - már a 
módosításoknak megfelel en - a következ  formában jelennek meg: I.: Szemgödör bels  éle, 
II.: Lapocka fels  pontja, III.: Fül-tragus, IV.: Váll, V.: Lapocka alsó pontja (86. ábra) 

csigolya

relatív 
szögeltérés 

oldalnézetben
(fok) 

relatív 
szögeltérés 

szemb l nézetben 
(fok) 

C1 6.9 -2.7 
C2 -0.3 -4.3 
C3 -7.6 -6.9 
C4 -9.7 -2.5 
C5 -4.5 2.8 
C6 0.4 -1.4 
C7 2 -0.7 
T1 3.3 3.3 
T2 3.5 1 
T3 5 0.7 
T4 -0.4 0.7 
T5 0.5 0.2 
T6 -0.3 -4.7 
T7 -0.8 -3.9 
T8 2.3 -0.7 
T9 4.4 3.8 

T10 3.4 7.7 

86. ábra: Vizsgálat eredménye, szemb l nézet 
(16 éves, fiú, egészséges) 

Lapocka
fels  pontja 

Lapocka
alsó pont 

Váll

Szemgödör 

Fül-tragus

II

IV.

V

III.

I.
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A riport funkció nem erre a méréstípusra készült, a gerincdeformációt jellemz
paramétereket, az anatómiai pontok térbeli helyzetéb l számított deformációk értékét a riport 
funkció nem megfelel en jeleníti meg. A jellemz  szögek (CVA, SHA, HT) a riport 
funkcióban nem találhatók meg, mert az eredeti program ezeket nem számítja. Ezért szükség 
volt egy feldolgozó és kiértékel  program elkészítésére, amely a 84. ábrán jelzett szögeket, a 
nyaki szakasz egészségi állapotát jellemz  paramétereket automatikusan számítja ki (87. 
ábra)

X

Z

Y

a(ax,ay,az)

b(bx,by,bz)

2
z

2
y

2
x

2
z

2
y

2
x

zzyyxx

bbbaaa

bababa
cosarc  (12.1) 

87. ábra: a nyaki szegmentumot jellemz  szögek meghatározása 

A mérési eredmények Excel formátumban történ  exportálása után a program a következ
formában jeleníti meg a számított értékeket, a test két oldalán és a mért értékek átlagát (88. 
ábra).

CVA szög

57.4

60.2
58.8

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

bal oldal
jobb oldal
átlag

HT szög

88.3

89.1
88.7

87.5

88.0

88.5

89.0

89.5

bal oldal
jobb oldal
átlag

SHA szög

90.7

90.9

90.8

90.5

90.6

90.7

90.8

90.9

bal oldal
jobb oldal
átlag

C2-C7 szög

67.4

45.0

70.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

mért
min
max

88. ábra: CVA, HT, SHA szögértékek és a C2-C7 csigolyát összeköt  szakasz függ legessel bezárt szöge. 
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A nyaki szakaszon különösen fontos a csigolyák megfelel  helyzete, mert a fej 
mozgékonyságát biztosítják. Az altas és az axis állapota nem csak a nyaki gerincszakasz 
általános egészségügyi állapotára jellemz , hanem a nyaki szegmentum mozgását, 
mozgástartományát is befolyásolja. A csigolyák hajlásszögének változásából valamint a 
csigolyák egymáshoz képesti távolságának változásából következtethetünk a nyaki szakasz 
egészségügyi állapotára.
A vizsgálatok eredményei - CVA, HT, SHA szögek, valamint azok átlagai és szórásai - a 18. 
táblázatban találhatók.

CVA
szög 
(fok) 

HT szög
(fok) 

SHA
szög 
(fok) 

 53.1 89 90.6 
 50 88.1 90.6 
 37.2 89.4 90.4 
 62.5 89.2 90.7 
 51.5 89.4 91.4 
 31.7 86.6 90.5 
 43.5 88.9 90.5 
 48.2 88.8 90.5 
 47.4 89 90.5 
 47.1 89.3 90.5 
 51.5 88.8 90.4 
 58.3 89.3 100.9 
 58.8 88.7 90.8 
 41.4 88.7 90.5 
 50.4 85.3 91.9 
 67.9 89.4 94.7 
 56.7 88.9 90.5 
 57.6 89.4 90.9 
 57.7 88.9 90.9 
 55.6 88.9 94.2 
 62.9 88.7 90.6 

átlag 52 89 92 
szórás 8.8041 0.9944 2.4465 

18. táblázat: A vizsgált csoportot jellemz  anatómiai szögek 

Az adatfeldolgozó- és kiértékel  program meghatározza a csigolyák számának függvényében 
a csigolyák távolságának és a csigolyák közti hajlásszögnek a változását. A kiegészít  adatok 
meger sítik a jellemz  szögek pointeres mérésnek eredményeit (89. ábra).  
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csigolyák távolsága

10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0

1 6 11 16

Csigolyák száma

[m
m

]

hajlásszög változása oldalnézetben

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

Csigolyák száma

89. ábra: Kiegészít  adatok meghatározása 

A kiértékel  programmal meghatározott eredmények a tradicionális vizsgálatok kiegészít
eredményeiként - vizsgálataink alkalmazhatóságát igazolva - a klinikai gyakorlatban mára 
már bevezetésre kerültek (Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet II. Reumatológiai 
Rehabilitációs Osztály). A kiértékel  programból származó eredmények alapján személyre 
szabott elektronikus formátumú személyi adatlap készül, amely a nyomon követés és a 
rehabilitáció során kap fontos szerepet. Segítségükkel az állapot nyomon követése 
nagymértékben leegyszer södik, az adatlapok kezelése áttekinthet bb. A kialakított 
bioinformatikai rendszer páciensenként felmerül  szempontok szerint személyre szabottan 
b víthet , módosítható. 

12.3. Izomaktivitás vizsgálatok 

A nyaki gerincszakasz egészségügyi állapotának teljes kör  felmérését a nyaki 
gerincszakasz mozgékonyságának vizsgálata teszi teljessé.  Ezért a nyaki szegmentum 
mozgékonyságára kifejlesztett vizsgálati eljárást kib vítettem nyaki izomaktivitás 
vizsgálatokkal. A vizsgálat ideje alatt a páciens egy speciálisan elkészített fejre rögzíthet
mikrofonhármast visel (90. ábra). A mérést a semleges helyzet rögzítésével kell kezdeni, ami 
a kényelmes fejtartást jelenti. A végrehajtandó mozgások sorrendben a következ k: a fej 
el re/hátra mozgatása (ante/retro flexió), rotáció, oldalirányú mozgás (laterális flexió), a fej 
el rehajtott helyzetben, majd ebben a helyzetben rotáció, ezután a fej hátrahajtott helyzete, és 
ebben a helyzetben rotáció. A különböz  mozgások között mindig fel kell venni az 
alaphelyzetet, csak utána lehet a következ t elkezdeni. 

90. ábra: Nyaki gerincszakasz mozgás- és izomaktivitás vizsgálata 
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Miel tt rögzítettük volna a mozgás jellemz it, hagytunk egy kis id t, hogy a beteg gyakorolja, 
megszokja a mozgást, majd 10-15 ciklust vettünk fel minden típusú mozgásból. A mérés 
befejezése után a mérések eredményei az automatikusan elészült riportokban láthatók. Az 
eredeti kiértékel  program által feldolgozott EMG-jelek utófeldolgozására ebben az esetben is 
szükség van (70. oldal). Méréseink során a fejbiccent  izomra (Musculus
sternocleidomastoideus), és a trapézizomra (Musculus trapezius) tettünk EMG érzékel ket,
valamint nullpontként a homlokot választottuk (91. ábra). Bár azon a területen található a 
homlokizom (Musculus frontalis), azért választhattuk mégis referenciapontként, mert a fej 
mozgásában nem vesz részt.

91. ábra: Vizsgálandó izmok és az érzékel k helyei a nyaki szakaszon 

Sternocleidamastoideus bal o. 
normált

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

0% 50% 100%

Sternocleidamastoideus jobb o. 
normált

0

0.5

1

1.5

0% 50% 100%

Trapesius bal oldal 
normált

0

0.5

1

1.5

0% 50% 100%

Trapesius jobb oldal 
normált

0

0.5

1

1.5

0% 50% 100%

92. ábra: A musculus sternocleidamastoideus és a musculus tapesisus izmok aktivitása a fej el re-hátra 
döntésekor

1 2
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Az el re-hátra fejmozgatás követhet  nyomon a 92. ábrán. A fej el re billentésekor (1) mind 
a fejbiccent  izom (Musculus sternocleidamastoideus), mind pedig a trapézizom (Musculus
tapesisus) megfeszül. Közvetlenül az után, hogy a fej elérte a holtpontot elöl - körülbelül 45° - 
a páciens megkezdi a fej hátra billentését. A hátra történ  mozgatás nagyobb izomer t
igényel, mint az el re bólintás. Hátrahajlításkor (2) a mozgás addig lehetséges, hogy a homlok 
horizontális helyzetbe kerüljön. A fej el re-hátra mozgatásáért - nevéb l is látszik - a 
fejbiccent  izom a felel s, ezért jobban dolgozik, és mutat nagyobb aktivitás a fej 
mozgásakor, mint a trapézizom. A kidolgozott izomaktivitás vizsgálatokkal ellen rizhet ,
hogy a különböz  mozgások végrehajtásában melyik izmok milyen mértékben vesznek részt, 
az izmok aktivitása mennyire szimmetrikus. A vizsgálati eljárás valamint az adatfeldolgozó-
kiértékel  program úgy lett kialakítva, hogy tetsz leges ciklikus mozgás vizsgálható, 
analizálható7.
A nyaki gerincszakasz vizsgálata ellentétben röntgen- vagy fotó-felvétellel valóban 3D-ben 
végezhet , a markerek, valamint az érzékel k fájdalommentesen felhelyezhet k, a mérési 
körülmények életszer ek, a tényleges, valós mozgások, testhelyzetek analizálhatók. Az 
archiválás, az adatok összehasonlítása is könnyebb, mint a hagyományos rendszereknél. 
Röntgen vizsgálatnál manuális módszerrel történik a mérés (pl. szögek meghatározása 
szögmér vel és vonalzóval), ezért a hibalehet ség elég nagy, míg a számítógépes kiértékelés 
a WinSpine programmal tizedmilliméter pontos (28.- 29. oldal). 

7. Dr. Ormos Gábor az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet II. Reumatológiai Rehabilitációs 
Osztályának f orvosának szakvéleménye:  
A gerinc tartási- és mobilitási mérései alkalmasak a gerinc veleszületett, degeneratív és gyulladásos betegségei 
vizsgálatára.  
A jelölt által készített adatfeldolgozó- és kiértékel  segédprogram alkalmas: 

-A terápia eredményességének objektív mérésére, dokumentálására. 
-Az állapot, súlyosság, rokkantság mértékének objektív megállapítására 
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12.4. Nyaki gerincszakasz nyújtása (a kidolgozott mérési eljárás speciális alkalmazása) 

A nyaki gerincszakasz problémáinak kezelésére a gyógytorna részeként egyik 
legelterjedtebb módszer a gerincszakasz nyújtása. A nyújtás mind a gyógytornász által kézzel, 
mind speciális eszköz segítségével - pl.: súlyfürd s terápia - végrehajtható. Kísérleti 
stádiumban van speciális m anyag eszközökkel végzett nyaki szegmentum nyújtásának 
vizsgálata MRI készülékekkel. A rezonanciavizsgálatok azonban speciális készülékeket 
igényelnek, amelyek nem használatosak még az orvosi gyakorlatban, el állításuk még 
viszonylag bonyolult, emiatt a vizsgálatok igen költségesek. A követelményeket és a fenti 
el zményeket figyelembe véve vizsgálati módszert dolgoztam ki a nyaki gerincszakasz 
nyújthatóságának, nyújtásának vizsgálatára, a klinikai gyakorlatban alkalmazott Glisson-
típusú húzató készülékkel végzett vizsgálatok eredményeinek pontos számszer sítésére (93. 
ábra).

93. ábra: A mérés elrendezése és nyújtás Glisson-készülékkel 30˚-ban 

A húzató készülékkel történ  vizsgálathoz szimpla mikrofonokat használtuk (23. oldal) 
Mikrofonokat helyeztünk el az: - 1. a nyaki 2-es csigolya tövisnyúlványán
     - 2. a nyaki 3-4 csigolyák között 
     - 3. a nyaki 4-5 csigolyák között 
     - 4. a nyaki 5-6 csigolyák között 
     - 5. a nyaki 7-es csigolya tövisnyúlványán 
     - 6. a 4. hátcsigolya tövisnyúlványán. 

Több esetben nem a csigolyák tövisnyúlványán, hanem a csigolyák között helyeztünk el 
mikrofonokat, erre azért volt szükség, mert a mikrofonok tapadási felületének a mérete 
meghaladta a rendelkezésre álló felület mértékét. A nyaki gerincszakasz nyúlását négy 
esetben vizsgálatuk:  

- els  esetben a páciens hanyag ül  tartásból egyenesedik fel, kihúzza magát, majd 
visszaengedi a fels testét hanyag tartásba

- második szituációban a klinikai gyakorlatnak megfelel en kézzel, közel függ leges
irányban végezte orvos a gerincszakasz nyújtását 

- a harmadik esetben nyújtókészülékkel 6 kg-os nehezék segítségével függ leges irányban 
- negyedik esetben a függ leges iránnyal 30°-os szöget bezáró irányban 6kg tömeg  súllyal  

Z

YX

30°
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A vizsgálatok eredményeként a nyaki gerincszakasz nyúlási viszonyai 3D-s viszonylatban és 
a három f  koordináta irányban számszer  értékekkel jellemezhet k.
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4-5 mikrofon között
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5-6 mikrofon között
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94. ábra: Nyúlásdiagram a nyújtás irányában (függ leges, Z-irány) 

A 94. ábra a Glisson-készülékkel nyújtó hatására bekövetkezett mozgásokat mutatja. A 
vizsgálat célja annak a feltevésnek az igazolása volt, hogy a megnyújtott gerincszakasz a 
nyújtás után nem a kiinduló állapotba, hanem ahhoz képest megnyúlt állapotba tér vissza.  
A felvétel a nulla id pontban kezd dik, a páciens ekkor kényelmesen, de nem hanyag 
tartásban ül. A készülékkel a függ leges irányú nyújtás hatására a csigolyák felfelé 
mozdulnak el. A terhelés egészen addig tart, míg a görbe el nem éri a maximumát. Ezután a 
leterhelés fázis következik. E fázis után az ábrasoron is leolvasható, hogy a megnyújtott 
szakasz csigolyái nem a kiindulási helyzetbe térnek vissza. Tíz alanyon elvégzett vizsgálat 
alapján megállapítható, hogy a gerinc nyújtása után a csigolyák egyik esetben sem tértek 
vissza eredeti helyzetükbe, vagy annál lejjebb, minden esetben a megnyújtott szakasz hossza 
nagyobb lett, mint a semleges fázisban.  
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esetek
száma 

az érzékel k közötti függ leges irányú magasságbeli eltérés a 
nyújtás után és el tt (Zután-Zel tt (mm))

1-2 között  2-3 között 3-4 között 4-5 között 5-6 között 
1 1.7 2.5 2.5 2.4 3.6 
2 2.1 2.3 2.4 2.3 3.8 
3 1.8 2.3 2.2 2.0 3.6 
4 1.6 2.5 2.6 2.3 3.8 
5 1.2 2.8 2.7 2.3 3.9 
6 2.0 2.6 2.6 2.6 3.7 
7 1.9 2.1 2.1 2.5 3.8 
8 1.7 2.0 2.5 2.4 4.2 
9 1.6 2.7 2.6 2.4 4.0 
10 1.8 2.4 2.5 2.7 3.7 

átlagosan 1.7 2.4 2.5 2.4 3.8 

19. táblázat: Nyúlásértékek az érzékel k között esetenként és átlagosan 

A fenti táblázat szemlélteti, hogy minden esetben pozitív a különbség értéke a nyújtás utáni és 
el tti állapotok között, tehát a nyújtás hatására a megnyújtott szakasz hossza milliméteres 
nagyságrendben mérhet  hosszal megnyúlva marad. Így a kidolgozott mérési eljárással a 
nyaki gerinc nyújtási viszonyai a gyakorlattal ellentétben konkrét számadatokkal 
jellemezhet k. Mindhárom koordináta irányban, valódi háromdimenziós vizsgálatok 
végezhet k el, nemcsak a teljes nyaki gerincszakaszon, hanem a nyaki gerincszakasz egyes 
szegmensein is.  A vizsgálatok eredményei elektronikus formátumú archiválása megkönnyíti 
a betegek egészségi állapotának nyomon követését, javítják a rehabilitációs id tartamot és 
lerövidítik annak idejét8.

Új tudományos eredmény: 

A nyaki gerincszakasz jellemz inek vizsgálata a gerincvizsgálatokon belül külön 
kutatatási terület. A nyaki szakasz állapotfelmérésre a klinikai gyakorlatban két hagyományos 
diagnosztikai eljárás választható:

- tartási paraméterek vizsgálata röntgen-felvételek alapján 
- geometria adatok leolvasása a nyaki gerincszakaszról készült digitális 

fényképfelvételek alapján 
A módszerek hátránya, hogy a felvétel elkészítése nagy gondosságot és figyelmet igényel, a 
tartási jellemz k megállapításához szükséges adatokat a kép készítésénél használt 
fókusztávolság alapján valamint geometriai adatok leolvasásával kell meghatározni. A 
leolvasás pontossága, a mérést végz  személy szakmai rutinja és készsége így nagymértékben 
befolyásolhatja a vizsgálatok pontosságát. A mérések eredményei kiértékelésének id igénye
jelentik a módszerek további hiányosságait és hátrányait.   

CMS-HS rendszerrel csak a nyaki gerinc mozgásának, mozgástartományának 
vizsgálata megoldott. Vizsgálati eljárást dolgoztam ki a nyaki gerincszakasz tartási 
jellemz inek vizsgálatára és izomaktivitás vizsgálatok elvégzésére. A tartási jellemz k
meghatározásához az ultrahangbázisú rendszer pointeres mérés alapjait használtam fel, amely 
biztosítja a vizsgálatok pontossági kritériumoknak való megfelelését. 
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A nyaki gerincszakasz egészségügyi állapotának teljes kör  felmérését a felszíni nyaki 
izomaktivitás vizsgálatok teszik teljessé. A standardméréseket ezért izomaktivitás 
vizsgálatokkal is kib vítettem. 

Az általam kidolgozott komplex mérési módszer, továbbá az elkészített adatfeldolgozó 
program alkalmas a klinikai gyakorlatban alkalmazott rehabilitációs készülékek - pl. Glisson-
típusú húzató készülék - gerincre gyakorolt hatásának számszer  adatokkal való jellemzésére 
is.

A fejezethez kapcsolódó publikációim: 

[P6], [P9], [P10], [P13], P [14], P[15] 

8. Dr. Ormos Gábor az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet II. Reumatológiai Rehabilitációs 
Osztályának f orvosa szakvéleménye:  

A nyaki gerincszakasz mobilitásának mérése: 
- A CMS-HS rendszer tökéletesen alkalmas a ROM (range of motion) mérésére: flexió/extensió, rotáció, 

lateralflexió irányában a maximális mozgáshatárok, és mozgásbesz külések vizsgálatára. 
- A coupled (kényszer - együttmozgás - synkinézis) mozgás minták vizsgálata: az egyes gerincszakaszok 

egymáshoz viszonyított mozgásai, a háti és ágyéki gerincnek a medencéhez viszonyított mozgásai, és az 
ágyéki gerincnek a csíp ízületekhez viszonyított mozgásai hiba nélkül megvalósíthatók.  

- A mozgások kivitelének sebessége az eddigi gyakorlattól eltér en számszer  adatokkal jellemezhet k.

A tartás és magasság, a csigolyák és a közöttük lév  távolság mérését a jelölt kidolgozott vizsgálati módszereivel 
jól megvalósította. A jelölt dolgozatában a gerinc mindhárom szakaszának görbületei, valamint a medence-tartás 
által meghatározott individuális testtartás, továbbá az anatómiai méretek vizsgálata, mind statikus morfológiai, 
mind funkcionális vonatkozásban jól kiépített, orvosi praxisban jól alkalmazható új eredményeket adó mérési 
protokollt mutat be. A bemutatott módszer orvosi alkalmazásban számba vehet  f  el nye: a statikus, 
morfológiai szempontból, hogy nem invazív - szemben a röntgennel -, nem olyan költséges, mint pl. a CT vagy 
MRI. Összevethet  a Moiré-technikával, de annál pontosabb. A funkcióbeli, azaz mozgások vizsgálatának 
vonatkozásában a CMS-HS rendszernek nincs is képalkotó alternatívája a tradicionális gyakorlatban. 
Speciális orvosi klinikai alkalmazhatóság: A jöv ben számíthatunk a CMS-HS rendszer elterjedésére a 
különböz  típusú, és eredet  tartási és járási funkciózavarok elemzése esetén, orvosi segédeszközök, mint 
betétek, f z k, továbbá bels  és küls  protézisek vizsgálata esetén, m téti beavatkozások eredményességének 
értékelésére. 
Mozgások vizsgálata idegrendszeri szempontból: A mozgásszervrendszer biomechanikai szempontú elemzésén 
túl lehet ség van az idegrendszeri betegségek, központi és perifériás bénulások esetén, a szenzoros beidegzés 
zavaraiban, pl. polyneuropathiákban, továbbá a koordináció és egyensúlyérzés zavarával járó betegségekben a 
mozgás/tartás jellemz i, azok elváltozásai vizsgálatára. 
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13. ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatom els  része részletesen foglalkozik a gerinc anatómiájával, bemutatom a 
gerinc jellemz it, felépítését. Részletesen kitérek a gerinc izomzatainak, mozgásainak és a 
gerinc görbületeinek bemutatására. A második részben foglalkozom azon 
gerincbetegségekkel, melyekkel dolgozatom elkészítése és a vizsgálatok ideje alatt 
találkoztam. E betegségek képzik a gerincbetegségek túlnyomó többségét. Magyarországi 
adatok szerint a gerincbetegségekben szenved  iskoláskorú gyermekek aránya 4-6%. 
Legelterjedtebb gerincbetegségek arányát illet en igen magas az Adolescens Idiopathiás 
Scoliosis (AIS)-ban szenved  betegek aránya: 2-3%, a Osteochondrosis juvenilis dorsi 
(Scheuermann-kór)-ban szenved k aránya: 2-6%. Mozgásszegény életmódunknak 
köszönhet en egyes becslések szerint azonban mára már minden harmadik gyermek fordult 
orvoshoz különböz  háti vagy nyaki gerincpanaszokkal. A f város arányokat tekintve a 
statisztikai adatok még rosszabb képet mutatnak. Mintegy 250000 iskoláskorú budapesti 
gyermek közül körülbelül 12500-an szenvednek gerincbetegségekben és közülük 20%-ának 
szükséges különböz  korrekciós f z k használata (kb. 2500 gyermek). A gerinc vizsgálatának 
bemutatására külön fejezetet szántam. A gerinc anatómiájának részletes bemutatására azért 
törekedtem, mert mérnökök és m szaki szakemberek általában kevés ismerettel rendelkeznek 
e téren, a vizsgálati protokollok kidolgozásához pedig speciális szakismeretek szükségesek. A 
gerinccel foglalkozó fejezetekb l a szükséges ismeretek megszerezhet k.

A tradicionális diagnosztikai eljárások ismertetésével és a korszer  mozgásvizsgáló 
rendszerek jellemzésével arra törekedtem, hogy bemutassam, a klinikai gyakorlatban milyen 
gerincvizsgálati eljárások kerülnek alkalmazásra. Ebben a részben megtalálható, hogy melyek 
a diagnosztikai rendszerek el nyei és/vagy hátrányai, és melyek azok a problémák, amelyeket 
a kidolgozott eljárásaimmal megoldani szerettem volna. A CMS-HS rendszer jellemz i- és 
alkalmazási lehet ségei ismertetésével a mérések végrehajtásához szükséges, részletes 
ismeretanyag került bemutatásra. A mér rendszer verifikálásához szükséges adatfeldolgozást 
SPSS® programmal végeztem el. 

Tudományos eredményeimet öt tézispontban foglaltam össze. A CMS-HS rendszer 
kialakítása éppúgy alkalmas komplex gerincvizsgálatok, mint szeparált nyaki-, háti, és ágyéki 
gerincszakaszok teljes kör  vizsgálatára. A mérések végrehajtása és tudományos igény
munka részletes mérési útmutató nélkül szinte lehetetlen. Ezért els ként mérési útmutatókat 
készítettem magyar nyelven. Nemzetközi szakirodalomban több szerz  is felveti referencia 
adatbázisok hiányát. Elvégzett vizsgálataimmal részletes, korszer  adatbázist hoztam létre, 
mely adatbázis külön-külön tartalmazza az egyes gerincbetegségek jellemz it.

Hétköznapi szituációk modellezésére valamit hadtudományi alkalmazásra mérési 
eljárásokat dolgoztam ki: 

- iskoláskorú beteg gyerekeknél terheléses vizsgálatokat végeztem (3kg tömeg
iskolatáskával), és kimutattam a különböz  terhelési esetek hatását a gerinc alakjára 

- vizsgáltam és meghatároztam a gerinc jellemz  paramétereit mind ül , mind fekv
testhelyzet esetén 

- eljárást dolgoztam ki gerincvizsgálatra fegyveres célratartás esetén, és meghatároztam 
a célratartás során a gerinc alakjának változása, a test egyensúlyának jellemz i és a 
talpnyomás-eloszlás közötti kapcsolatot 

- kifejlesztettem egy olyan mérési módszert, amellyel pontosítottam az emberi test és 
testszegmensek tehetetlenségi nyomatékait és súlypontját meghatározó program 
(MAS) bemen  adatbázisát 

- az emberi test egyensúlyi helyzetét jellemz  vonalak meghatározásával a 
gerincvizsgáló rendszert alkalmassá tettem egyensúlyi vizsgálatok elvégzésére 
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A gyakorlatban nincsenek olyan módszerek, amelyekkel a f z k hatása konkrét 
számadatokkal jellemezhet k. Ezen mérési módszer segítségével a f z k (korzettek) 
tulajdonságai, a gerincre gyakorolt hatásai gyorsabb és pontosabb módszerrel vizsgálhatók, 
mint tradicionális vizsgálatok esetén. A kidolgozott eljárás alkalmas a f z ben mind a gerinc 
alakjának, mind a gerinc mozgékonyságának vizsgálatára. Izomaktivitás vizsgálatokhoz és 
részben korrekciós f z k teszteléséhez a javaslataim alapján kib vített WinSpine programot 
használtam. Kimutattam, hogy a korrekciós f z k nem csak gerinc kórós görbületeit 
korrigáljál, hanem izmok aszimmetrikus m ködését harmonizálják, szinkronizálják. F z k
hatására az izmok aktivitásában fellelhet  eltérések a test két oldala között jelent s mértékben 
csökkennek.

A nyaki gerincszakasz jellemz inek vizsgálata a gerincvizsgálatokon belül külön 
kutatatási terület. CMS-HS rendszerrel csak a nyaki gerinc mozgásának, mozgékonyságának 
vizsgálata megoldott. Az ötödik tézispont a nyaki gerincszakasszal foglalkozik részletesen. 
Az általam kidolgozott nyaki gerinc egészségi állapotát jellemz  komplex mérési módszer, és 
az elkészített adatfeldolgozó program speciális alkalmazási lehet ségét is bemutatom a 
klinikai gyakorlatban alkalmazott rehabilitációs, Glisson-típusú húzató készülék 
jellemzésével.   

A kialakított mérési protokollok rugalmas felépítés ek. Páciensenként egyénileg 
b víthet k, ahol a betegség jellege, súlyossága miatt erre külön igény mutatkozik. Az 
elkészített adatfeldolgozó és kiértékel  programok Excel környezetben futnak, melyek 
használata a mindennapi klinikai gyakorlatba bevezetésre kerültek, és ma már a klinikai 
diagnosztika részét képezik.
 A rendszer mindennapi gyakorlatba való bevezetésének els  lépéseként 52 páciensen 
végeztünk mérést. Közülük 36 lány, 16 fiú. A referenciaértékeket 10 egészséges gyermeken 
elvégzett méréssel állapítottuk meg, a páciensek között 26 Scheuermann-kóros, 16 
scoliotikus. A pácienseink átlagéletkora 14 3 év, átlagmagassága 166 14cm, átlagos 
testtömege 49 13 kg. A nyaki izom aktivitásának diagnosztikájában és a mérésekben 16 éves 
korú iskolások vettek részt. A 7 lány, 14 fiú, átlagos testtömege 67 15 kg, átlagmagassága 
176 8 cm. Izomaktivitás vizsgálatokat 18 betegen végeztünk el. A vizsgáltak között 
Scheuermann-kórban és Scoliosiban szenved  gyermekek voltak. A vizsgált személyek 11 
lány, 7 fiú. 7 Scheuermann-kóros, 11 Scoliotikus, átlagéletkoruk 15 1,3 év, átlagmagasságuk 
166 13cm, testsúlytömegük 50 9kg.
Így az elvégzett mintegy ezer mérés alapján megállapíthatjuk, hogy a 3D ultrahangos 
készülék alkalmas a háromdimenziós elváltozás valós topográfiájának és teljes 
mozgáspályájának feltérképezéséhez.  

Elvégzett munkám eredményeként a kidolgozott vizsgálati eljárások és a hozzátartozó 
adatfeldolgozó és kiértékel  programok a F városi Önkormányzat Budai Gyermekkórház és 
Rendel intézetben a napi klinikai gyakorlat aktív részét képezik. A Pécsi Tudományegyetem 
Biomechanikai Laboratóriuma az általam elkészített mérési módszertani útmutatók alapján 
kezdte el gerincvizsgálatokkal foglakozó projektjét. Az Országos Reumatológiai és 
Fizikoterápiás Intézet (ORFI) II. Reumatológiai Rehabilitációs Osztályával közös mérési 
sorozat a CMS-HS rendszer alkalmazhatóságát igazolta a nyaki szegmentum vizsgálata 
esetén. Mobil felépítésr l révén szó a sz r vizsgálatra alkalmas rendszer bárhol könnyen 
kiépíthet , tetsz leges helyre áttelepíthet . Anyagi vonzatát tekintve az alaprendszer 
kiépítésének költsége kb. 5500€, ami jóval kevesebb egy hagyományos röntgendiagnosztikai-,
CT- vagy MRI- készülék áránál. 
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14. SUMMARY

The first part of my dissertation deals with the anatomy of the spine in detail, 
presenting the characteristics and structure of the spine. Details are also presented on the 
muscles of the spine, as well as the motions and inflexions of the spine. The second part is 
about the spine diseases I encountered while preparing my dissertation and performing tests. 
These diseases represent the vast majority of spine diseases. According to data on Hungary, 4 
to 6% of schoolchildren suffer from spine diseases. The most widespread spine diseases 
include Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS), rated at 2 to 3%, and Osteochondrosis juvenilis 
dorsi (Scheuermann disease), rated at 2 to 6%. According to some estimates, however, one 
out of every three children has already consulted a physician with spine problems at the back 
or the neck as a result of our lifestyle lacking in physical exercise. Taking a look at these 
proportions in the capital, statistical data show a picture even worse. Out of the approximately 
250,000 children of school age in Budapest, about 12,500 suffer from spine diseases and 20% 
out of the latter are required to use corrective corsets (approx. 2500 children). There is a 
separate chapter devoted to the presentation of spine studies. The anatomy of the spine is 
attempted to be presented in detail because engineers and technical experts in general have 
little knowledge in this field and special professional skills are required to work out test 
protocols. The necessary information can be acquired from the chapters on the spine.  

By presenting traditional diagnostic procedures and characterizing modern motion test 
systems, my objective was to show what spine test procedures are applied in clinical practice. 
This part includes the advantages and disadvantages of diagnostic systems as well as the 
problems intended to solve using the procedures I developed. By introducing the 
characteristics and the application possibilities of the CMS-HS system, details of the 
information required for performing measurements were provided. The SPSS® program was 
used for data processing to verify the measurement system.  

My scientific results are summarized in five thesis points. The CMS-HS system 
arrangement is suitable for complex spine tests as well as for the comprehensive examination 
of separate cervical, dorsal, and lumbar spine sections. Without a detailed measurement guide, 
it is nearly impossible to perform measurements and scholarly work. Therefore I first drew up 
measurement guides in Hungarian. As regards the international literature, several authors raise 
the issue of lacking in reference databases. With the tests performed, I established a modern 
detailed database including the features of each spine disease separately.  

I worked out measurement procedures for modelling everyday situations and for 
military applications.  

- I performed loading tests with ill shchoolchildren (with schoolbags of 3 kg) and 
demonstrated the impact of various load cases to the shape of the spine;  

- I studied and determined the characteristic parameters of the spine both in sitting and 
lying positions;

- I developed a spine test procedure for targeting a gun, determining the relationship 
between the changes in the shape of the spine, the characteristics of balancing the 
body, and sole pressure distribution while targeting a gun;

- I developed a measurement method to specify the input database of a software to 
determine the moments of inertia and the centre of gravity of the human body (MAS) 
and body segments;  

- By defining the lines characterizing the counterpoise of the human body, I made the 
spine test system suitable for performing balance tests.  

There are no practical methods by which corset parameters can be characterized by specific 
figures. This measurement method can be used for investigating the features of corsets and 
their impact on the spine more rapidly and more accurately than by traditional tests. The 
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procedure developed is suitable for examining both the shape and the mobility of the spine 
within the corset. The WinSpine software, extended on my proposal, was used for muscle 
activity tests and partly for testing corrective corsets. I demonstrated that corrective corsets 
not only correct the pathological inflexions of the spine but also harmonize and synchronize 
asymmetrical muscle operations. As a result of wearing corsets, muscle activity differences 
between the two sides of the body are decreased considerably.

Investigation of the features of the cervical spine section represents a special area 
within spine tests. A CMS-HS system can only be used for examining the motion and 
mobility of the cervical spine section. The fifth thesis point deals with the cervical spine 
section in detail. Application opportunities for the complex measurement method I developed 
to characterize the health status of the cervical spine section, as well as for the related data 
processing program are demonstrated by characterizing the Glisson-type drawing device for 
rehabilitation, used in clinical practice.  

The measurement protocols designed are flexible in terms of structure. They can be 
extended individually by patient where there is a special demand therefor due to the nature or 
severity of the disease in question. The data processing and evaluation programs run in an 
Excel environment; their use has been introduced in everyday clinical practice, and already 
form part of clinical diagnostics today.
 As a first step to introduce the system in everyday clinical practice, measurements 
were performed on 52 patients, including 36 girls and 16 boys. Reference values were 
established by measurements performed on 10 healthy children. Patients included 26 with 
Scheuermann disease and 16 with scoliosis. The average age of our patients was 14 3 years, 
their average height was 166 14cm, and their average weight was 49 13 kg. 16-year-old 
pupils participated in cervical muscle activity diagnostics and measurements, including 7 girls 
and 14 boys, with an average weight of 67 15 kg and an average height of 176 8 cm. Patients 
included 7 with Scheuermann disease and 11 with scoliosis. Therefore, on the basis of the 
approximately thousand measurements performed, it can be established that the 3D ultrasound 
device is suitable for mapping up the actual topography and entire motion track of three-
dimensional deformations.  

As a result of my work, the examination procedures developed and the corresponding 
data processing and evaluation softwares form an active part of daily clinical practice at the 
Buda Children’s Hospital and Clinic of the Municipality of Budapest. The biomechanical 
laboratory at the Pécs University of Sciences started its spine test project based on the 
measurement methodology guides I had developed. The measurement series performed jointly 
with Department II of Rheumatological Rehabilitation at the National Institute for 
Rheumatology and Physiotherapy verified the applicability of the CMS system for cervical 
section tests. The structure being mobile, the screening test system can be easily set up 
anywhere and moved to anywhere else. As regards the financial aspects, the cost of 
establishing the basic system is approx. 5500€, which is much lower than the price of a 
traditional X-ray diagnostic, CT, or MRI device. 
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15. TÉZISEK 

1. Magyar nyelv  mérési útmutatót készítettem a CMS-HS rendszerrel elvégezhet
gerincvizsgálatokra, mivel a gyártó által kiadott mérési útmutatók magyar nyelven nem 
kerültek kiadásra, az angol és német nyelv ek pedig számos esetben hiányosnak 
bizonyultak. A gyártó útmutatói nem egyértelm en mutatják be a vizsgálatok menetét, a 
mérések technikai hátterére nem térnek ki. Szakirodalom és a méréseink alapján 
bemutattam, hogy a rendszer adatbázisa nem felel meg a szakirodalmi adatoknak, és az 
általam elvégzett méréseknek. Egy korszer  adatbázist hoztam létre. Az elvégzett 
vizsgálatok alapján mind Scheuermann-kóros, mind Scoliosisban szenved  betegekre 
referencia adatbázis készült, amely a tartási és mozgási paraméterekre is kiterjed, 
pótolva a rendszer hiányosságát e területen, megfelelve a nemzetközi szakirodalomnak. 
A CMS-HS rendszer és a hagyományos gerincdiagnosztika között számos 
alapértelmezésbeli különbség fedezhet  fel. Készítettem egy adatfeldolgozó- és 
kiértékel  programot, amely a vizsgálati elvek közti átmenetet biztosítja. A vizsgálati 
eredmények feldolgozása gyorsabb és pontosabb, mint a tradicionális vizsgálatok 
esetén. Az elkészített program alkalmas továbbá személyi adatlap elkészítésére is, amely 
a nyomon követésben és a rehabilitációban kap fontos szerepet. A mérési útmutatóknak, 
a kiértékel  programoknak, az adatbázisnak a hétköznapi vizsgálatok során nagy 
jelent sége van, hiszen a rendszer ma már a hétköznapi klinikai gyakorlat része. Az 
elvégzett kutatásaimmal részt vettem a rendszer klinikai alkalmazásba történ
bevezetésében. 

2. Gerincvizsgálati módszereket dolgoztam ki a gerinc leggyakrabban el forduló terhelési 
eseteit jellemz  szituációkra:
A: Iskoláskorú beteg gyerekeknél terheléses vizsgálatokat végeztem (3 kg tömeg
iskolatáskával), és kimutattam a különböz  terhelési esetek hatását a gerinc állapotára. 
A vizsgálat révén javaslat adható a táska megfelel  viselésére és arra, hogy a táskát a 
gerincre gyakorolt káros hatásainak kisz rése érdekében melyik kézben, hol helyes 
tartani. 
B: Vizsgáltam és meghatároztam a gerinc jellemz  tulajdonságait mind ül , mind fekv
testhelyzet esetén. A vizsgálatok alapján egyértelm  javaslat adható arra, hogy a páciens 
e két gyakori testhelyzetben hogyan helyezkedjen el, és így a beteg gerinc egészségi 
állapotát a rossz testtartással tovább nem rontsa.  
C: Eljárást dolgoztam ki gerincvizsgálatra fegyveres célratartás esetén, és 
meghatároztam a célratartás során a gerinc alakjának változása, a test egyensúlyának 
jellemz i és a talpnyomás-eloszlás közti kapcsolatot. Bemutattam az ultrahang-alapú 
vizsgálatok katonai alkalmazási lehet ségeit.  
D: Kifejlesztettem egy mérési módszert, amellyel pontosítottam az emberi test és 
testszegmensek tehetetlenségi nyomatékait és súlypontját meghatározó - a tanszéken 
évek óta használatos - program bemen  adatbázisát. Korábban a bemen  adatbázis 
adatai videó felvétel alapján kerültek meghatározásra. Az ultrahang-alapú rendszerrel 
végzett adatfelvétellel pontosabb és gyorsabb mérési módszert dolgoztam ki. A program 
az inverz dinamikai számítások elvégzéséhez pontosabb adatokat szolgáltat.
E: Az emberi test egyensúlyi helyzetét jellemz  vonalak meghatározása segítségével a 
gerincvizsgáló rendszert alkalmassá tettem egyensúlyi vizsgálatok elvégzésére. A 
vizsgálat segítségével kimutathatók és számszer en jellemezhet k a gerincbetegségek 
alsó végtagra gyakorolt hatásai és a testtartás hibái.  



101

3. A gyakorlatban nincsenek olyan módszerek, amelyekkel a f z k paraméterei - 
mozgástartomány, gerinckorrekció mértéke, a f z  testszegmensekre gyakorolt hatása - 
konkrét számadatokkal jellemezhet k. Módszert dolgoztam ki korrekciós f z k
vizsgálatára. Ezen mérési módszer segítségével a f z k (korzettek) tulajdonságai, a 
gerincre gyakorolt hatásai gyorsabb és pontosabb módszerrel vizsgálhatók, mint 
tradicionális vizsgálatok esetén. Bemutattam a korrekciós f z k felszíni háti izmok 
aktivitására gyakorolt hatását, és konkrét számadatokkal igazoltam, hogy a f z k a 
betegségek következtében kialakult izomaktivitásbeli különbségeket a test két oldalán 
jelent s mértékben csökkentik. A kidolgozott eljárás alkalmas mind a gerinc alakjának, 
mind a gerinc mozgékonyságának, a f z  által biztosított mozgástartomány vizsgálatára. 
A vizsgálati módszer lehet séget biztosít a rehabilitáció, a nyomon követés és az 
utókezelés-utógondozás eredményességének objektív analízisére.

4.  Mozgékonyság és mozgástartomány vizsgálatok során felmerült az igény izomaktivitás 
vizsgálatok elvégzésére (Elektromiográfia, EMG) is. Javaslataim alapján a gyártó 
gerincvizsgáló rendszerét kib vítette, lehet séget biztosítva izomaktivitás vizsgálatok 
elvégzésére is. A vizsgálatok során így a gerinc mozgékonysági jellemz i, a 
szegmentumok mozgástartományai, kitüntetett felszíni háti izmok aktivitása, valamint a 
mozgások és gerincdeformáció közti kapcsolat is vizsgálható. A mérések során 
egyértelm em meghatározhatók az izomzat két oldala közti szimmetriabeli eltérések, a 
gerinc deformitások és betegségek izomzatra kifejtett hatásai. A felszíni háti izmok 
jellemz i, a gerinc alakváltozásainak izomzatra gyakorolt hatása konkrét számadatokkal 
jellemezhet k. F z ben elvégzett izomaktivitás vizsgálatok alapján megállapítottam, 
hogy a megfelel en kialakított korrekciós f z  nem csak a gerinc kóros görbületeit 
korrigálja, megfelel  mozgástartományt biztosít, hanem a betegségek hatására 
bekövetkez  izomaktivitásbeli különbséget a mozgások során a test két oldala közt 
csökkenti. A mérési protokoll rugalmas felépítés . Páciensenként egyénileg b víthet ,
kiegészít  bipoláris elektródák helyezhet k el olyan izomcsoportokon is, ahol a 
betegség jellege, súlyossága miatt erre külön igény mutatkozik. A vizsgálatok 
eredményeinek feldolgozásához adatfeldolgozó- és kiértékel  program készült, amely a 
tesztelési fázist követ en a Budai Gyermekkórház és Rendel intézetben a napi orvosi 
diagnosztikában alkalmazásra került.  

5.  A nyaki gerincszakasz jellemz inek vizsgálata a gerincvizsgálatokon belül külön 
kutatatási terület. A nyaki szakasz állapotfelmérésre a klinikai gyakorlatban két 
hagyományos diagnosztikai eljárás választható: 

- tartási paraméterek vizsgálata röntgen-felvételek alapján 
- geometria adatok leolvasása a nyaki gerincszakaszról készült digitális 

fényképfelvételek alapján 
A módszerek hátránya, hogy a felvétel elkészítése nagy gondosságot és figyelmet 
igényel, a tartási jellemz k megállapításához szükséges adatokat a kép készítésénél 
használt fókusztávolság alapján valamint geometriai adatok leolvasásával kell 
meghatározni. A leolvasás pontossága, a mérést végz  személy szakmai rutinja és 
készsége így nagymértékben befolyásolhatja a vizsgálatok pontosságát. A mérések 
eredményei kiértékelésének id igénye jelentik a módszerek további hiányosságait és 
hátrányait.  CMS rendszerrel csak a nyaki gerinc mozgásának, mozgástartományának 
vizsgálata megoldott. Vizsgálati eljárást dolgoztam ki a nyaki gerincszakasz tartási 
jellemz inek vizsgálatára és izomaktivitás vizsgálatok elvégzésére. A tartási jellemz k
meghatározásához az ultrahangbázisú rendszer pointeres mérés alapjait használtam fel, 
amely biztosítja a vizsgálatok pontossági kritériumoknak való megfelelését. A nyaki 
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gerincszakasz egészségügyi állapotának teljes kör  felmérését a felszíni nyaki 
izomaktivitás vizsgálatok teszik teljessé. A standardméréseket ezért izomaktivitás 
vizsgálatokkal is kib vítettem. Az általam kidolgozott komplex mérési módszer, 
továbbá az elkészített adatfeldolgozó program alkalmas a klinikai gyakorlatban 
alkalmazott rehabilitációs készülékek - pl. Glisson-típusú húzató készülék - gerincre 
gyakorolt hatásának számszer  adatokkal való jellemzésére is.   
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F2. IDEGEN ORVOSI KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA 
[89, 90] 

A

acromion     vállcsúcs 
adoleszcens     serdül
angulus inferior scapulae   lapocka alsó pontja 
angulus superior scapulae   lapocka fels  pontja 
anterior superior    elöl fekv , elüls
apikális     széls érték , legnagyobb 
arcus anterior     elüls  ív 
arcus posterior    hátulsó ív 
arcus vertebrae    csigolyaív 
atlasz      az els  nyakcsigolya 
atrophia     sorvadás 
axis      a második nyakcsigolya 

C

cervicalis     nyakhoz tartozó 
Cobb-fok  a scoliosis görbületeinek mérésére használatos 

metódus 
congenitalis     veleszületett 
corpus vertebrae    csigolyatest 
crista iliaca     csíp taraj, a csíp lapát szabad fels  széle 
cubitus      könyök 

D

disci intervertebrales    porckorong 
dorsalis     hát…, háti, háthoz tartozó   

E

elevált      felhúzott 
etiológiai     primer kiváltó ok  

F

facies articularis lateralis   oldalsó ízületi felszín 
flectált      el rehajtott helyzet
flexio dorsalis     hátrahajlás 
flexio lateralis     oldalra hajlás 
flexio ventralis    el rehajlásnál 
foramen vertebrae    csigolyalyuk 
fovea dentis     fognyúlvány ízárok 
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G

genu recurvatum    abnormálisan túlhajlítható térdizület 
gibbus      púp, a hátgerinc szögletes megtörése 
Glisson-típusú húzató készülék  a nyaki gerincszakasz rehabilitációjánál 

használatos speciális segédeszköz 
H

hypertrofia     túltengés (növekedés, de nem szaporodás) 

I

idiopathiás     tisztázatlan eredet
inclináció     hajlás 
infantilis     gyerekes 
intrinsic     bels  elhelyezkedés
in-vitro     laboratóriumi vizsgálattal 
in-vivo      az él  szervezetben     

J

juvenilis     fiatal, éretlen 

K

korzett      gerinc kórós görbületinek korrigálására alkalmas 
      korrekciós f z
kyphosis     púposság, a gerinc háti hajlatának megtörése 

L

lateral epicondyle femoris; ls, ld  térd küls  pontja, bal- és jobb oldalon 
lateral malleolus; ls, ld   boka küls  pontja, bal- és jobb oldalon 
ligamentum flavum    sárga szalag 
ligamentum longitudinale anterius  hosszanti elüls  szalag 
lordosis     a gerincoszlop el rehajlása 
lumbalis     ágyék…, ágyéki, ágyékhoz tartozó 

M

massae lateralis    oldalsó rész 
Matthias-teszt  a gerinc állapotfelmérése a kar és kezek 

el retartásával 
musculus biceps femoris   kétfej  combizom 
musculus erector spinea   gerincfeszít  izom 
musculus frontalis    homlokizom 
musculus pectoralis major    nagy mellizom 
musculus rectus abdominis   egyenes hasizom 
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musculus semitendinosus   féliginas hasizom  
musculus sternocleidomastoideus  fejbiccent  izom 
musculus trapesius transversalis  csuklyásizom 

N

neurofibromatosis  nagyszámú, szétszórtan megjelen  daganatos 
megbetegedéssel járó állapot 

neuromuscularis    ideghez és izomhoz tartozó 

O

occiput      nyakszirt, tarkó 

P

paravertebralis izomzat   gerinc melletti izomzat 
pelotta      korrekciós f z k nyomást kifejt  eleme 
pes planovagus    lúdtalp (az egész talp éri a földet) 
pointer posture    a gerinc alakjának vizsgálata pointerrel 
pointer mobillity  a gerinc mozgástartományának vizsgálata 

pointerrel
posterior pelvic    medence hátulsó része 
processus spinosus    tövisnyúlvány 
processus transversus    oldalnyúlvány 
protractios     elhúzódó, késleltetett 

S

sacrum      keresztcsont 
sagittális     elölr l hátra tekint  irány (oldalirány) 
scalenus (musculus)    oldalsó (nyakizom)     
scapula     lapocka 
Scheuermann-kór   a csigolyák ízületi végeinek fert z  anyagoktól 

mentes elhalása  
scoliosis     a gerinc oldal irányú görbülete 
spina iliaca     csíp tövis 
spina iliaca anterior superior   elüls  fels  csíp tövis 
spina iliaca posterior superior  hátulsó fels  csíp tövis 
spondylolisthesis  csigolyacsuszamlás (az utolsó ágyéki csigolya 

 el recsúszik a keresztcsont felett; fejl dési
rendellenesség)    

spondylolysis     csigolya sérülése, romlása 

T

thoracalis     mellkasi, mellkashoz tartozó 
tragus; ls, ld     fült , bal- és jobb oldalon 
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triple cervical  a nyaki gerincszakasz mozgásviszonyainak 
vizsgálata mér hármasokkal 

triple lumbar  az ágyéki gerincszakasz mozgásviszonyainak 
vizsgálata mér hármasokkal 

triple trunk  a teljes gerincszakasz mozgásviszonyainak 
vizsgálata mér hármasokkal 

tuberculum anterius    elüls  gumó 
tuberculum posterius    hátulsó gumó 

V

valgus      kifelé fordított, görbe 

W

Wilson-kór     rézanyagcsere zavaron alapuló elváltozás 


