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DR. MEZŐ RÓBERT, Dél Pesti Kórház, Központi 

Rehabilitációs Osztály, Budapest

A gyermekorvos egyik feladata a mozgás-
szervi eltérések értékelése, a szülő és a gyer-
mek segítése. A morbiditási adatok szerint 
nagyon kevés az olyan ortopédiai elvál-
tozás, amely valóban aktív beavatkozást 
igényel, ezzel szemben a hazai egészségügyi 
statisztikák szerint az egyik leggyakrabban 
látogatott szakrendelő az ortopéd szakor-
vosé. A mai mozgásszegény életmód hatá-
sai valóban okozhatnak a rosszul fejlődő 
izomzat miatt tartási rendellenességeket, 
de ez csak ritkán olyan mértékű, hogy 
a hagyományos mozgásterápiával ne lenne 
orvosolható.

A LÁB GYERMEKKORI 
MEGJELENÉSI FORMÁJA  
ÉS VIZSGÁLATA
A kisgyermek lábának kontúrja nem látszik, 
a boltozatokat eltakarja a szubkután zsír. 
A bőr alatti zsírszövet kiváló teherelosztó 
felület, védi a gyermeket a felálláskor, az 
első lépésekkor létrejövő traumáktól, mint 
természetes cipő öleli körbe a mélyebb 
struktúrákat. Ezért az első cipőnek iga-
zán nincs lényeges szerepe, az bármilyen 
lehet, nem befolyásolja  a  gyermekláb 
fejlődését, mindössze egy dologra kell 
odafigyelni: stabil és csúszásgátolt talpú 
legyen. A szubkután zsírréteg az első 5-6 
életévben fennmarad, ezért a talplenyo-
mat nem alkalmas a boltozat állapotának 

megítélésére. Ebben az életkorban a láb 
státusának megítélésekor a  sarokcsont 
helyzetét kell vizsgálni. Ha a calcaneus 
a lábszár középvonalának meghosszabbí-
tásában helyezkedik el, nincs extrém nagy 
valgus állásban, akkor a gyermek fejlő-
dése megfelelő. A sarokcsont valgusa az 
első felálláskor akár a 20 fokot is elérheti, 
amely a láb boltozatainak fokozatos kiala-
kulásával, a kengyelizmok funkciójának 
következtében fokozatosan csökken. Öt-
hat éves korban a sarok valgitása már nem 
haladhatja meg a 8 fokot.

Ponsetti munkássága megkerülhetetlen 
a gyermekláb vizsgálatának elemzésekor. 
Ponsetti amerikai ortopédsebész, aki a don-
galáb kezelésében forradalmasította a gipsz-
korrekciós technikát. Míg a veleszületett 
dongaláb konzervatív  redressziós kezelé-
sekor (helyre szoktató) egészen a legutóbbi 
időkig hazánkban is arra törekedtünk, hogy 
azonnal az összes deformitást korrigáljuk, 
addig Ponsetti az első fázisban csak az alsó 
ugróízület helyzetét korrigálta, nem törődött 
a felső ugróízület equinus állásával, az Achil-
les-ín rövidülését elfogadta, azt csak a máso-
dik fázisban kezdte kezelni, legtöbbször 
perkután achillotomiával. Az ilyen módon 
kezelt dongalábak lényegesen kisebb defor-
mitás hátrahagyásával gyógyíthatók.

Ha tágabb összefüggésben vizsgáljuk 
Ponsetti eredményét, akkor azt kell felis-
mernünk, hogy legtöbbször az alsó ugró-
ízület helyzete és pozíciója határozza meg 
a láb, és különösen az előláb fejlődésének fő 

irányát. Az alsó ugróízület helyzetét nor-
mális esetben a kengyelizmok (m. tibialis 
posterior és m. peroneus longus) hatá-
rozzák meg, de ha az Achilles-ín rövidült, 
akkor a deformitás fő fenntartó ágense az 
Achilles-ín rövidülése. Ennek megértéséhez 
érdemes átismételni a láb anatómiáját.

Anatómiai ismereteink az elmúlt évek-
ben − elsősorban a számítógépes elemzések, 
mérések hatására − jelentősen átalakultak. 
Ma már idejétmúlt az a statikus megköze-
lítés, miszerint a láb egy egyszerű, három 
ponton támaszkodó rendszer, amely 
a sarkon, valamint az I. és V. lábközép-
csont fejecsén keresztül a lábszárra köz-
vetíti a talajerőket, a lábközépcsontok és 
a lábtő egy feszes ízületekkel egybekapcsolt 
félmerev rendszer. Megdőlt az a hitünk, 
hogy lényeges elmozdulás a lábtőben járás 
közben sem alakul ki.

Az ötsugarú láb minden egyes dongá-
jának megfelelően rendelkezik hosszbolto-
zati ívvel. A belső oldalon ez az ív − amely 
a sarokcsont gumójától a lábközépcsont 
fejecséig tart − magasabb, a laterális oldalon 
kissé alacsonyabb. A harántboltozat az ívek 
különbözőségéből alakul ki oly módon, 
hogy a középső három sugár statikus hely-
zetben kissé elemelt a talajtól, tehát álló 
helyzetben a II−IV. lábközépcsont fejecse 
nem éri a talajt. A harántboltozat csontos 
összeékelődése azonban nem a fejecsek 
szintjén, hanem a lábközépcsontok bázi-
sánál jön létre, amely nem más, mint 
a hosszboltozat legmagasabb pontja.

A túlzott féltés, a szülői és nagyszülői aggódás egyik 
fókuszpontja az alsó végtag, elsősorban a láb boltozatos 
szerkezete. A gyakran téves szülői panasz oka abból adódik, 
hogy a gyermekláb kinézete alapvetően különbözik a felnőtt 
kifejlett lábétól, ezért gyakran lúdtalpasként könyvelik 
el az egyébként megfelelően fejlődő gyermeket is.

Miért lúdtalpas a gyermek?
DR. MEZŐ RÓBERT
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A  lábtő és a  lábközép egymáshoz 
illeszkedése sajátos elrendeződést mutat. 
A bokavillában ízesülő ugrócsont folyta-
tásában helyezkedik el a sajkacsont. Az 
ugrócsont és a sajkacsont feje gömbízü-
letet alkotnak, amelynek folyatásában 
a három ékcsont és az első három lábkö-
zépcsont helyezkedik el. Az ugrócsont és 
a sajkacsont között létrejövő gömbízület 
teszi lehetővé a láb, különösen az előláb 
alkalmazkodását a talaj egyenetlenségei-
hez, segíti az elrugaszkodáskor létrejövő 
mozgásokat, tehát a láb mediális három 
sugara adja a láb dinamizmusának lehe-
tőségét. A sarokcsont folytatásába esik 
a  köbcsont, amelyhez a  két laterális 
sugár, azaz a  IV. és V. lábközépcsont 
valóban feszes ízülettel csatlakozik, ezzel 
teremtődik meg a láb stabilitása, futás-
kor ezért gördül át a lábunk a laterális 
talpélen. A sarokcsont és az ugrócsont 
hátsó ízületi felszíne egy nyeregízüle-
tet alkot, de a „dinamikus” egység és 
a „statikus” rész között virtuális ízület is 
kialakul. Az egymáshoz képest létrejövő 
elmozdulás passzív koordinátora a sarok-
csont és a sajkacsont között feszülő erős 
inas ív, a ligamentum calcaneonaviculare 
plantare. Ez utóbbi szalag transzmisz-

sziós egységként szerepel a sarokcsont és 
a mediális három sugár között. Mivel az 
inas ív a gömbízület palástján helyezke-
dik el, a sarokcsont alsó ugróízületben 
való medializációjakor, vagyis a calcaneus 
varus állásakor az ugrócsont és a sajka-
csont közötti gömbízületben az előláb első 
három sugarát kifelé rotálja és addukálja, 
ezért az előláb is addukcióba kerül, a bol-
tozat elemelkedik, azaz a láb dongatar-
tása alakul ki. Ezzel szemben a  sarok 
valgus állásakor a mediális három sugár 
befelé rotálódik, az előláb abdukálódik, 
azaz a láb szupinációba kerül, a boltozat 
ellapul, pes planovalgus alakul ki. Ponsetti 
felismerése tehát mindkét irányban igaz: 
az alsó ugróízület helyzete és az előláb 
deformitása összefügg. A sarok varus állá-
sakor dongatartás, sarok valgus esetén pes 
planovalgus alakul ki.

Az Achilles-ín szerepének elemzése 
viszonylag könnyű. A sarok középhely-
zetében oldalirányú erő nem jön létre, az 
Achilles-ín csak a láb extenziójában vesz 
részt. Ezzel szemben, ha a sarokcsont kitér 
a lábszár középvonalából, akkor a sarok 
varus helyzetében szupináló, a sarok valgus 
állásában pronációs hatást fejt ki, ekkor 

a kengyelizmok nem tudják beállítani 
a láb középhelyzetét, mert a lényegesen 
nagyobb erőt képviselő Achilles-ín felül-
írja ezt a szándékot (1. ábra).

Az előzőekkel összevetve kijelenthető, 
hogy az Achilles feszülése mindkét eset-
ben a láb deformitásának súlyosbodását 
eredményezi. 

Lúdtalpas gyermek vizsgálatakor alap-
vetően fontos az Achilles-ín hosszúságának 
ellenőrzése, hiszen az Achilles-ín rövidü-
lése önmagában is fenntarthatja a kóros 
állapotot. Mivel a gastrocnemius izom 
mindkét feje a  combcsont condylusai 
felett ered, csak a térd nyújtott helyze-
tében végzett vizsgálattal győződhetünk 
meg az Achilles-ín esetleges rövidüléséről. 
A sarokcsontot a középvonalban megtartva, 
a térdet nyújtva vizsgáljuk a gyermeket 
(2. ábra). 

A LÁB HELYZETI 
RENDELLENESSÉGEINEK 
KORRIGÁLÁSA
Az Achilles-ín rövidülése esetén a lapos 
vagy negatív sarkú lábbeli használata az 
ín további feszülését okozza, tehát inkább 
káros, mint hasznos. Ilyen esetben a cipő 
sarkának megemelése segítheti a sarok 
középhelyzetének beállítását, a cipő kér-
gének megdöntésével pozicionálni tudjuk 
a sarokcsontot. Ezért hasznos gyermek-
korban a szupinációs sarkú cipő viselése 
(3. ábra).

Az előzőekből adódik, hogy donga-
tartás esetén a szupináló cipősarkú láb-
beli kontraindikált. Sajnos nagyon sok 
segédeszköz-kereskedőnél lehet olyan, 
a cipőbe illeszthető aszimmetrikus talp-
bélést kapni, amely inkább árt, mint 
használ (4. ábra).

A lúdtalp kialakulása a megfigyelések 
szerint bizonyos helyzetekhez és életko-
rokhoz kötött. Az iskolakezdés közelében, 
amikor a gyermekek mozgáslehetősége 
korlátozódik, illetve serdülőkorban, ami-
kor a gyermekek hirtelen nőnek, gyakori 
a lúdtalp kialakulása. A későn elinduló 
gyermekek szinte bizonyosan telitalpasok 
lesznek. A mechanizmus megértése csak 
az izom és csont növekedés mechaniz-
musának megértésén keresztül lehetséges.

1. ÁBRA » Az Achilles-ín feszülése a sarok valgus állá-
sakor a lábat pronációba kényszeríti

2. ÁBRA » Primer Achilles-ín-rövidülés típusos képe: 
nyújtott térd mellett a sarok megtartásával készült az 
első kép, amelyen a láb boltozatai megtartottnak tűnnek, 
de kb. 20 fokos equinus pozíció mellett. A sarokcsont 
valgus pozícióba való visszaengedésével a hosszboltozat 
ellapult, az előláb valgizálódott
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A LÚDTALP KIALAKULÁSI 
MECHANIZMUSA ÉS KEZELÉSE
A végtagok növekedésének alapja a csontok 
növekedési porca. Egyetlen szervünk sem 
rendelkezik hasonló növekedési zónával, 
így az izmok sem. A csontok növekedését 
az izmok aktív adaptálódással követik, de 
önmagukban növekedésre alkalmatlanok. 
Az izmok növekedési adaptációjának alap-
ingere a dinamikus igénybevétel, tehát 
a rendszeres mozgás. Az izomtónus adja az 
izmok egyensúlyát. Ha a csontrendszer 
megfelelő módon fejlődik, és az ízületek 
középhelyzetben vannak, az izmok tónus-
eloszlásában nincsen zavar, a végtagok nor-
mális dinamikus igénybevétele mellett 
az izmok hossza követni fogja a csontok 
növekedését. Ha a fenti négy tényező közül 
bármelyik károsodik, a végtagokon másod-
lagos deformitások jöhetnek létre. 

Vegyük sorra ezen helyzeteket.
A későn felálló gyermek kengyelizmai 

nem készülhetnek fel a gyarapodó súlyú 
test megtartására, a hosszboltozat nem 
alakul ki vagy kollabál, a sarok valgus 
állásba kerül. Az Achilles-ín a járás elma-
radása miatt nem kap dinamikus igénybe-
vételt, ezért növekedése elmarad, a lábat 
pronációba kényszeríti, a gyermek telital-
pas lesz. Sajnos ilyen helyzetben még a jó 

lúdtalpbetét sem ér célt, a deformitás egy 
életre megmarad. A sarkat jól pozicionáló 
ortopéd cipő használata, gyógytorna meg-
kísérelhető. 

Ha a lábra ható izmok tónuseloszlási 
zavara alakul ki, mint például a cereb rál-
pare tikus gyermekeknél, a tónuseloszlási 
zavar típusától függően a lábban equino-
varus vagy equinovalgus deformitás alakul-
hat ki. Mindkettő kezelését minél korábban 
el kell kezdeni, lehetőleg a tónuszavar felis-
merését követően. Ilyenkor betét, ortopéd 
cipő nem elegendő, jól mintázott, megfelelő 
módon támasztó ortézissel tudunk célt érni. 
A tónuseloszlási zavar miatt gyakran műtéti 
beavatkozás is szükségessé válik.

A gyors növekedési fázisokban előfor-
dul, hogy az izmok adaptálódása nem 
tudja követni a csontok hossznövekedését. 
Legtöbbször ilyen esetben az Achilles-ín 
növekedése lassú, amelynek következtében 
az alsó ugróízület kényszertartása alakul ki, 
azaz a sarok valgizálódik, az alsó ugróízület 
laterális irányban szubluxálódik. A fent 
leírt mechanizmus szerint ilyenkor a hossz-
boltozat lesüllyed, az előláb valgizálódik. 
Ha ezt a helyzetet elfogadjuk, akkor az 
Achilles-ín hossznövekedése megreked, 
a gyermek egy életre lúdtalpas lesz, annak 
minden következményével. 

Mint mindenkor, itt is a legjobb lenne 
a megelőzés a gyermek aktivitásának foko-
zásával. Ha már kialakult, a növekedés 
lezárulásáig (mert eddig képes az izom 
megfelelő effektussal adaptálódni) aktív 
gyógytornával kompenzálható az eltérés. 

A cipő sarkát érdemes kissé megemelni, 
mert ekkor a sarokcsont közelebb kerül 
a lábszár középvonalához, a dinamikus 
igénybevétel hatékonyabbá válik. A kérget 
megdöntő szupináló sarok csak kisebb 
gyermekeknél hatékony, ahol a kéreg ereje 
elegendő a sarokcsont korrekciós pozíci-
óba hozatalához. A nagyobb gyermekek 
súlya nagyobb annál, mintsem azt a kéreg 
megtarthatná.

A megoldás nem a hagyományos lúd-
talpbetét! A hagyományos lúdtalpbetét az 
Achilles-ín rövidülése mellett nem lehet 
hatékony, mivel az csak az ín további feszü-
lését, a sarok laterális irányba csúszását 
eredményezheti. Sarokfogós lúdtalpbetét 
megkísérelhető (5. ábra). Kétségtelen, hogy 
a sarokfogós betét is mediálisan magasabb 
és lejtőként szerepel, de a sarok külső olda-
lának megtámasztásával is pozicionálható 
a sarok. Egy nagy súlyú kamasznál azon-
ban már ez is használhatatlan, mert olyan 
nyomáspontokat hoz létre a lábon, amely 
akár a kisebesedésig is vezethet.

A gyógytorna legelső célja mindenkor 
az Achilles-ín megnyújtása. Ez akár játé-
kos gyakorlatokkal otthon is megoldható, 
mint például a fal „eltolásának” megkísér-
lésével, stretching végzésével. A gyermek 
szekrénynek vagy falnak támaszkodik 
oly módon, hogy a lába a támaszkodási 
ponttól kb. 80-100 cm-re legyen. Fene-
két behúzva helyben jár úgy, hogy sarkait 
felváltva megpróbálja elemelni-letenni. 
A gyakorlat effektusát növeli, ha  lábát 

5. ÁBRA » Sarokfogós, úgynevezett sajkabetét

3. ÁBRA » A szupináló sarkú, magas szárú cipő fő kor-
rigáló eleme a cipő kérge. A sarok belső oldala kissé, 
5−8 mm-rel magasabb, mint a laterális oldalon. Ekkor 
a cipő kissé megtekeredik, az emelt mediális sarokrész 
a kérget kifelé dönti, ezáltal a sarokcsont pozícióját az 
elvárt irányban, középvonal felé mozdítja el

4. ÁBRA » Ha  a  cipőbe illeszthető bélés belső 
oldala magasabb, akkor az lejtőként szerepel, a sarok-
csont a lejtőn lecsúszik és még jobban valgizálódik, tehát 
nem korrigál, hanem ront
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a  külső talpélen terhelve tornáztatja. 
Naponta kétszer öt-tíz perc gyakorlás 
gyorsan eredményre vezethet. Hasznos 
lehet a gyermekek kezelésében a most 
divatos trambulin használata is. A szak-
avatott gyógytornász segítsége mindenkor 
ajánlott! 

A sarok pozicionálására kifejlesztett 
„calcaneostop” műtét alkalmazása körül 
még jelentős viták zajlanak, hatékonysága, 
kései hatásai még nem tisztázottak. 

LÁBDEFORMITÁST UTÁNZÓ 
ÁLLAPOTOK
Ki kell térjünk azokra az elváltozásokra is, 
amelyek lábdeformitás látszatát keltik, 
a gyermek szüleinek panaszát, megret-
tenését okozhatják, de lényegesen nem 
befolyásolják a gyermek életét. 

A térd tengelyállása, különösen akkor, 
ha valgus-deformitás alakul ki, a láb lát-
szólagos valgus-deformitását utánozhatja. 
Az első életévekben a térd tengelyállásá-
nak néhány fokos eltérése nem kezelendő, 
legtöbbször spontán korrekció várható. 
Terheléssel járó röntgenkontrollja az ese-
tek nagy részében nem szükséges, a fejlő-
dési tendencia egyszerűbb módszerrel is 
megállapítható. A gyermeket ráfektetjük 
egy újságpapírra oly módon, hogy a térd-
kalács felfelé nézzen. Jelöljük be a térd-
ízület magasságát, majd rajzoljuk körbe 
a végtagot. A gyermek ezzel a körrajzzal 
jelentkezzen három hónap után kontrollra. 

Fektessük rá ismét az újságra, a térdízü-
let magasságát állítsuk be a rajzon jelzett 
pontra, és ismét rajzoljuk körbe a végta-
got. A két rajz közötti különbség meg-
mutatja a fejlődés tendenciáját. Ha javult 
a  tengelyállás, türelmesen várakozha-
tunk, további spontán korrekció várható. 
Ha romlott, készüljön röntgenfelvétel és 
kérjük ortopédorvos segítségét. 

Nagyon gyakori panasz, hogy a már 
járó gyermek csámpás, elesik saját lábá-

ban. Ha ennek oka az előláb adductus 
tartása lett volna, akkor a deformitást, 
a tartási rendellenességet már a születést 
követően felismerték volna. Gyakran eze-
ket a gyermekeket az a vád is éri, hogy „O” 
lábuk van, a szülő ennek fokozódásától 
tart. A legtöbb esetben a panasz oka a láb-
szár berotációs, torziós deformitása. Ez 
az eltérés egy gyakori fejlődési variáns, 
amely iskoláskorra legtöbbször spontán 
rendeződik. Ennek gyanúja esetén a gyer-
meket hanyatt fektetve csípőjét, térdét be 
kell hajlítani, a lábat neutrális helyzetbe 
hozni. A láb helyzete mutatja meg a lábszár 
torziójának fokát (6. ábra). 

Írásommal nem az volt a szándékom, 
hogy lebeszéljek bárkit is az ortopéd szak-
orvos segítségének igénybevételéről, azon-
ban szeretném elérni, hogy kevesebb káros 
hatású lúdtalpbetétet kapjanak a gyerme-
keink, és ne készítsenek feleslegesen orto-
péd cipőt annak, akit tornával kell kezelni. 
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6. ÁBRA » A lábszár berotációs, torziós deformitásának 
gyanújakor a gyermeket hanyatt fektetve csípőjét, térdét 
be kell hajlítani, a lábat neutrális helyzetbe hozni. A láb 
helyzete mutatja meg a lábszár torziójának fokát


