
Tyúkmell gyakorlatok (pectus carinatum) 

 

 

 

A mindennapi életben kétféle mellkas deformitásról szoktunk leggyakrabban beszélni. A 

tölcsérmellről és a tyúkmellről. Ez a deformitás ugyan úgy, mint a tölcsérmell, nem csak 

esztétikai problémát jelenthet, hanem rossz hatással lehet a szívre, tüdőre is, ezért kezelni kell. 

 

Tyúkmellről beszélünk, ha a szegycsont a bordákkal együtt előredomborodik, a mellkas 

nyílirányú átmérője megnagyobbodik. A tyúkmell lehet: egyoldali vagy kétoldali. Legtöbb 

esetben vele született rendellenesség. A kialakulása ismeretlen, de lehet angolkór, öröklés, 

súlyos gerincferdülés, fejlődési rendellenesség, rendellenesen tapadó rekesz, stb. Előfordulási 

gyakorisága 1-2 százalék. Az előemelkedés lehet szimmetrikus és aszimmetrikus. Az utóbbi 

megjelenése a gyakoribb. 

 

Kisebb deformitásnál gyakran rossz tartás tapasztalható és kísérője lehet a gerincferdülés is. 

Általában nem okoz légzési, keringési problémákat, csak esztétikait, ezért a sebészeti 

beavatkozás ebben az esetben ritka. Nagyobb elváltozásnál a mellkas átmérője 

megnövekedik, a mellkas folyamatos belégző helyzetben van, ennek következtében a légzés 

hatékonysága csökken és hajlamosíthat a tüdőtágulatra. Nagyon merev lehet a mellkas, ezért a 

 vitálkapacitás is csökken. Súlyos esetben korai tüdőtágulat is kialakulhat. Ezekben az 

esetekben javasolt a műtéti beavatkozás. Minél fiatalabb korban érdemes átesni a műtéten (3- 

12 év). A deformitás szinte minden esetben okoz pszichés problémákat is. 

 

Nem csak a műtét a megoldás. A kezelés speciális személyre szabott gyógytornával vagy 

gyógytestneveléssel is történik. Minél korábbi stádiumban kezdjük el a betegség kezelését, 

annál többet tudunk segíteni. A mellkas fejlesztése a legfőbb teendő, speciális 

gyógytestneveléssel, és úgy, mint a tölcsérmellnél, itt is nagyon fontos a légzőtorna. A törzs 

összes izmának fejlesztése szükséges a mellkas alakjának változtatásához. A tartásjavítást, a 

mellkas formálását célzó gyógytestnevelés gyakorlatokat minden esetben légzésfejlesztéssel 

kell összekapcsolni. Jó légzéstechnikával, speciális légző gyakorlatokkal biztosítjuk a 

szervezet jobb anyagcseréjét, a mellkas rugalmasságát, a mellkas izomzatának erősítését, 



illetve megteremtjük a gyengén fejlett vagy deformált mellkas jobb funkciójának lehetőségét. 

Kisgyerekeknél, játékos, versenyszerű gyakorlatok végeztetése a célszerű. A fejlődést 

megfelelő mozgással kell segíteni, lehetőleg meg kell előzni a deformitások kialakulását, a 

már meglévőknek pedig csökkenteni a mértékét. 

 

Nagyon jó mellkas fejlesztő sport az úszás (gyorsúszás, mellúszás), a gyógyúszás (speciális, 

korrekciós úszógyakorlatokkal) különböző labdajátékok, dobások. Olyan sport nem javasolt, 

ami a  mellkas domborításával jár! 

 

Otthon is sok gyakorlatot lehet végeztetni, hogy kezelni lehessen ezt a deformitást. A 

mellizmok erősítése, légző gyakorlatok, tartáskorrekciós gyakorlatok végeztetése nagyon 

fontos. 

 

 

Bemelegítés, bevezetés: 

Érdemes a bemelegítést itt is a légző gyakorlatokkal kezdeni és érdemes a befejező részt is 

azzal zárni. 

A  legmegfelelőbb légző technika: …ha  a kilégzés kétszer  annyi  ideig  tart, mint  a belégzés. 

…Ha a ki és belégzés utáni légzésszünet egyforma hosszú. … Ha a belégzés orron át, a kilégzés szájon át 

történik. kilégzés- légzésszünet- belégzés- légzésszünet. 

1. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: alapállás, csípő előre dönt (fenék feszít) 

 

1-2 ütem: belégzés, kar emelése oldalsó középtartáson át magas tartásba; 

 

3. ütem: légzésszünet, tartás; 

 

4-7. ütem: kilégzés, karok leengedése kiinduló helyzetbe oldalsó középtartáson át. 

 

8. ütem: légzés szünet. 

 

Ismétlésszám: 4x Rajzírással: 



 
 

 

 

2. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: sarokülés, mélytartás; 

 

1-2. ütem: Oldalsó középtartáson keresztül karok emelése magas tartásba, belégzés; 3-6. ütem: 

nyújtózkodás a mennyezet irányába, kilégzés (3-5.ü) belégzés (6.ü.); 

7-8. ütem: Oldalsó középtartáson vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés. 

Ismétlés szám: 5x 

Rajzírással: 

 

Fő rész: 

 

3. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: terpeszfekvőtámasz kilégzés; 

 

1-2.ütem: Jobb karlendítés oldalsó középtartáson keresztül hátra, törzsfordítás jobbra belégzés; 

3-4. ütem: Karlendítés vissza kiinduló helyzetbe, kilégzés; 

 

5-6. ütem: ugyanaz, mint 1-2. ü., csak ellenkezőleg, belégzés; 7-8. 

ütem: ugyanaz, mint 3-4. ü., csak ellenkezőleg, kilégzés. 



Ismétlés szám: 2x10 

Rajzírással: 

 

 

4. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: fekvőtámasz, a kéztámasz kb. 20-30cm-es magasításon legyen; 1-2. 

ütem: karhajlítás, belégzés; 

3-4. ütem: karnyújtás, kilégzés. 

Ismétlés szám: 4x6 

Rajzírással: 
 

 

 

 

5. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, oldalsó középtartás; 1-2. 

ütem: Lábemelés derékszögig (csípő), belégzés; 

3-4. ütem: Láb leengedés, csak addig, amíg a derekunkat lent tudjuk tartani a talajon, kilégzés. 

Ismétlés szám: 3x12 

Rajzírással: 



 
 

 

 

6. gyakorlat: 

 

Kiinduló helyzet: terpeszülés, mellső középtartás, az asztal egyik lábát fogjuk; 

 

1-6. ütem: Próbáljunk hátradőlni, úgy hogy ne engedjük el az asztal lábát (hát és váll nyújtása), 

kilégzés; 

7-8. ütem: Vissza kiinduló helyzetbe, belégzés. Ismétlésszám: 5x 

Rajzírással: 
 

 

 

 

7. Gyakorlat: Ugyanaz, mint az 1. gyakorlat 


