
Ferdenyak (torticollis) 

 

A torticollis a nyak-vállöv veleszületett rendellenessége. Kialakulásának oka pontosan nem tisztázott, 

de létrejöhet méhen belüli téraránytalanság, az izmok ereinek összenyomódásából adódó 

izomzsugorodás, illetve szülés közben történő sérülés miatt, melyek következtében az érintett 

nyakizom megrövidül, a fej oldalra dől, az arc az ellenoldal felé fordul, a nyak mozgása nehezítetté 

válik. Az állapot hosszas fennállása esetén arc/koponya aszimmetria alakulhat ki, a szemek, 

arccsontok is deformálttá válhatnak, illetve a probléma a későbbiekben scoliosis (gerincferdülés) 

kialakulását vonhatja maga után. A feszülő izom húrszerűen előemelkedhet, állományában kisméretű 

csomót tapinthatunk, mely idővel eltűnik, de az izomzsugorodás megmarad. 

 

A ferdenyak konzervatív kezelése történhet passzív és aktív módszerekkel. A passzív módszerek közül 

a legfontosabb a megrövidült izom nyújtása, a túlkorrekció; melynek célja a kényszertartás oldása. 

Példák arra az esetre, ha a csecsemő a fejét jobb oldalra dönti, arca pedig az ellenirányba, balra néz: 

1. gyakorlat: 

A gyermeket a hátára fektetjük, egyik kezünkkel rögzítjük a bal vállát, majd színes játékkal, csörgővel 

ösztönözzük arra, hogy a fejét jobbra fordítsa (vagy mi magunk fordítjuk el). Másik kezünket az arcára 

téve kis nyomást gyakorlunk a fejére, rásegítünk a fordításra (maximum addig, amíg az álla a vállához 

nem ér) és megtartjuk a pozíciót 15 másodpercig. 

 

 



 

2. gyakorlat: 

A csecsemőt a hátára fektetjük, egyik kezünkkel rögzítjük a jobb vállát, másik kezünk a fülénél/ 

fejtetőjénél, és döntjük a fejét balra úgy, hogy a füle a vállához közelítsen. Tartsuk ki a pozíciót 15 

másodpercig, ügyeljünk arra, hogy a gyermek arca ez idő alatt végig előre nézzen.  

 

 

Ellenkező fejtartás esetén a csecsemő fejét balra fordítjuk és jobbra döntjük. 

A babák a nyújtás ideje alatt a feszülés érzésétől sírhatnak, ami idősebb korban már kevésbé 

jellemző. 

 

 

 



3. gyakorlat: 

Széken/kanapén ülünk, lábaink nyújtva, összezárva, sarkaink a talajon. A csecsemőt úgy fektetjük fel 

hanyatt a combjainkra, hogy a lába az ölünkben legyen, a medencéjénél fogva tartjuk, a feje tőlünk 

távolabb esik, az arca végig felfelé néz. Ebben a testhelyzetben a fej súlya által nyúlik az érintett 

nyakizom. 

 

Aktívan korrigálni leghatékonyabban a baba pozícionálásával tudunk: 

• Arccal a fal felé helyezzük el kiságyában a csecsemőt, hogy az ingerek a másik irányból (és ha 

lehet, kissé felülről) érhessék, és a nem kedvelt oldal felé kelljen fordítania a fejét. 

• Helyezzük el úgy a gyermeket például ölben tartásnál, bilizésnél… stb., hogy fejét korrigált 

helyzetben kelljen tartania. 

• Fontos, hogy fektessük gyakran hasra a babát. Ilyenkor beszéljünk hozzá, mutassunk neki 

játékot arról az oldalról, amerre nem szívesen fordítja a fejét. 

Példák pozícionálásra, arra az esetre, ha a gyermek a fejét jobbra dönti: 

 



 

 

 



 

 

 

Torticollis kezelésére alkalmazható neurohabilitációs gyakorlatok – vertikalizációs minták: 

• Ülésbe húzás 

A csecsemő a hátán fekszik, hüvelykujjunkat a tenyerébe helyezzük, amire ő ráfog. A többi 

ujjunkkal ráfogunk a csuklóra, stabilizáljuk azt. Így húzzuk a babát folyamatosan felfelé, 30 

fokos szögig. Feje kezdetben még hátracsüng, de nem érhet le az alátámasztásra. Ezután a 

gyermek folyamatosan hajlítja a könyökét, emeli a fejét függőleges helyzetig, majd 

előrebólint. A minta során csak követjük a mozgását, karjait magunk felé és egymás felé 

közelítjük, majd a törzse elé engedjük. Miután a csecsemő felegyenesedett, megtartjuk 

néhány másodpercig, majd visszaengedjük a 30°-os ingerhelyzetbe, és megismételjük a 

gyakorlatot. A baba a mozgásminta során végig az ülepén támaszkodik. Ezt a mintát a 6-7. 

hónapig alkalmazhatjuk terápiás céllal. 

 

 



 

 

• Lebegő ültetés: 

Kezeinkkel kosarat képezve a combjainál fogjuk a csecsemőt, hüvelykujjunkat a 

lágyékhajlatba tesszük, stabilan tartjuk. Hátát kezdetben a mellkasunkhoz rögzítjük, majd 

magunktól elemelve ültetjük a babát. Kis idő elteltével a vállöv emelkedni kezd, a gyermek 

gerince a görnyedt tartásból szakaszosan felegyenesedik, míg a fej a törzs súlyvonalának 

legmagasabb pontjára nem kerül (ez lesz a véghelyzet). A csecsemő ebben a felegyenesedett 

helyzetben ül 5-25 másodpercig (ilyenkor hátát megtámaszthatjuk), majd ha újra visszatért a 

görnyedt testhelyzetbe, ismételjük a gyakorlatot. Csörgővel, anya hangjával, játékokkal 

segíthetjük a kivitelezést. Ezt a mozgásmintát az első 3 hónapban alkalmazhatjuk a 

leghatékonyabban. 

 

 

 

 



 

• Ülésbe rugaszkodás: 

A csecsemő a hátán fekszik, viszonylag kemény alátámasztási felszínen. Egyik tenyerünkkel a 

derekánál tartjuk, másik kezünkkel a combjait stabilizáljuk, azokat lefelé nyomva. Lassan 

megemeljük a baba törzsét 20-25 fokos helyzetbe. A gerincben homorulat jön létre, a fej 

kezdetben hátracsüng, de nem éri el az alátámasztási felületet. A felegyenesedés 

lökésszerűen megy végbe a törzsben, a vállöv emelkedik. A minta végén a csecsemő az 

ülepén támaszkodik, fejét is a törzs tetejére emeli, majd előrebólint. Ha felegyenesedett, 

visszaengedjük a kiindulóhelyzetbe. A gyakorlat során figyeljünk arra, hogy a kezünk ne 

csússzon fel a baba derekán; a törzset ne toljuk, csak kövessük a mozgását, illetve 

akadályozzuk meg a törzs visszasüllyedését. A mozgásminta kiváltása során alkalmazhatunk 

csörgőt, játékokat és az anya hangjával is segíthetjük a kivitelezést. Ezt a mintát 5-6 hónapos 

korig alkalmazzuk terápiás céllal.  

 

 

 

 

A fenti nyújtógyakorlatokat és vertikalizációs mintákat alkalmazzuk szoptatás előtt, naponta több 

alkalommal a csecsemő állapotától függően! 

 

 

Készítette:  

Némethné Németh Alexandra 

(gyógytornász) 

 

 

Forrás: PTE ETK ZKK jegyzet 


