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Bámulatos, hogyan alkalmazkodott ez a szerkezet 
a két lábon járás miatt megváltozott követelmé-
nyekhez. A talpra nehezedő testsúly hatására ala-
kultak ki a lábboltozatok, melyek az építészetben 
közismert feszítőszerkezethez hasonlóan a terhe-
lést jelen esetben három talajjal érintkező pont-
ra osztják szét. A sarokcsont gumója, az I. és az V. 
lábközépcsontok felett kifeszülő rugalmas bolto-
zatot a talphoz pányvázott lábszárizmok tartják 
fenn. A lábat mozgató izmok a lábszáron erednek, 
hosszú inak segítségével hajtanak végre olyan bo-
nyolult mozgásokat, mint a futás és az ugrás. A láb 
a teremtés és a törzsfejlődés közös gyermeke, ma 
már csak egyes természeti népek körében csodál-
ható meg eredeti, romlatlan szépségében.

A LÁB MOZGÁSAI
A láb távolító-közelítő (ab-adductiós) és kife-
lé-befelé fordító (pro-szupinációs) mozgásai a 
mindennapos mozgások során nem tisztán jön-
nek létre. A láb valamelyik síkban történő moz-
gásához a másik két síkban létrejövő járulékos 
mozgások kapcsolódnak.

A közelítéshez (adductio), talp befelé fordítása 
(supinatio) enyhe hajítás (flexio) társul. Ezt a moz-
gáskombinációt nevezzük inverziónak. A távolí-
táshoz (abductio) befordítás (prontio) és nyújtás 
(extensio) társul, ez az everzió. A láb ezen mozgá-
sai biztosítják, hogy a talp, a láb bármely helyzeté-
ben és az alátámasztási felület lejtésétől függetlenül, 
mindig megfelelően érintkezzen a talajjal.

TALPVIZSGÁLAT
Talpvizsgálatot az OrthoPed nyomásmérő plat-
form segítségével végzünk. Ez a platform 2544 
nyomásmérő szenzor segítségével, a számítógép 
képernyőjén jeleníti meg a lábaink aktuális álla-
potát bemutató képet. A vizsgálat során terhelés-
eloszlási térképet kapunk, ami színek alapján van 
kódolva. Az erőteljesen terhelt (citromsárga-pi-
ros) részeknél a talpon bőrkeményedés látható.

DIAGNÓZISOK
Ha az egyik láb jobban terhelt:
  Az emberi test nem teljesen szimmetrikus. 
Ahogyan vannak jobb- és balkezes emberek, 
gyakran előfordul az is, hogy az egyik lábunkat 
(az erősebbet), jobban használjuk, mint a másikat. 
Mivel az egyenes talaj nem kényszerít mindkét 
láb azonos használatára, ez az állapot egyre in-
kább rögzül és fokozódhat is;

 A kevésbé terhelt testfelén volt, vagy van aku-
tan is valamilyen probléma;
 Sokkal korábbi műtétek, sérülések is eredmé-
nyezhetik a berögzült kényszertartást;
 Végtag hosszkülönbség van jelen;
 Az ok lehet gerincferdülés vagy medence el-
csavarodás.
Ha az előláb-sarok viszonylatában nagyobb elté-
rés mutatkozik az előláb javára, a páciens:
 valószínűleg magas sarkúban járja napjai nagy 
részét;
 táncol;
 sarokfájdalma van;
 fokozott lumbalis lordosisa tapasztalható.
Ha a sarok javára nagyobb eltérés mutatkozik, 
páciensünknek:
 előláb fájdalma van; 
 harántsüllyedése van;
 lábujj deformitások miatti fájdalma van;
 elsimult lumbalis lordosisa van.
Ha nincs összeköttetés az előláb és a sarok kö-
zött a külső hosszanti boltozatnál:
 magas a rüsztje (Pes Cavus) – ez a ritkább de-
formitás;
 gyakoribb ok az, hogy bedől a boka;
 nagyon ritkán előfordul az is, hogy egysze-
rűen csak nem elég érzékeny a platform;
 Vizsgálat alatt a páciens lábát elölről megnéz-
ve látható, ha magas a páciens „rüsztje”.
 Boka bedőlés esetén, a vizsgálati képen a sar-
kak belső részén erőteljesebb terhelés látható, és 
ha vizsgálat alatt megnézzük a páciens lábát há-
tulról, láthatjuk, hogy az achilles ín nagyobb szö-
get zár be a bokánál.
Ha az előláb közepén terhelés látható:
 az ok: harántboltozat süllyedés.
Ha a három tömegközéppont nincs a vízszintes 
síkban, egy vonalban:
 a medence elcsavarodásra;
 gerincferdülésre utalhat, és ezáltal derékfájás-
hoz vezethet.
Ha a lábujjakon terhelés látható:
 a páciens „kapaszkodik a lábujjaival”;
 harántboltozat süllyedésre;
 Kalapácsujj-deformitásra;
 Hallux Valgusra utalhat.
Ha a belső hosszanti boltozatot jelző ív nem elég 
szép, mély ívű, illetve kitöltött:
 belső hosszanti boltozat süllyedés – lúdtalp 
(pes planus, pes planovalgus) a diagnózis.
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LÁB – AZ ÖSSZETETT ÍZÜLETI RENDSZER

Mire jó a talpvizsgálat?
Az emberi láb 26 csontból, több ízületbõl, izomból, inakból álló, igen precíz szerkezet. 
Eredetileg, mint kúszóláb, kapaszkodásra, fára mászásra szolgált. Az öregujj,  
a talpi boltozat, a rugalmas ízületek a fatörzs biztos megfogását biztosították.




