
A "hátfájás" diagnosztikai és kezelési lehetőségei 2016-ban - tények és tévhitek 

Tünetek 

A hátfájás különböző tünetekkel jelentkezhet, a probléma súlyosságától, a ló és lovas 

képzettségétől, illetve a ló által végzett sportágtól függően. Esetenként már a fizikális vizsgálat 

során találunk tüneteket, a hátágyéki epxialis izmok fájdalmasak és/vagy merevek lehetnek, 

illetve csökkent lehet a mellkasi, ágyéki és keresztcsonti gerinc mozgása (aktív és passzív 

hajlíthatósága) egy vagy több irányban. Vannak lovak, melyek a nyergelés során jelzik 

fájdalmukat, amint a nyereg a hátukra kerül vagy meghúzzuk a hevedert, beejtik a hátukat, 

felkapják a fejüket vagy egyszerűen nem állnak nyugodtan. Érdemes figyelmet fordítani arra, 

hogy reagál a ló, amikor a lovas a nyeregbe helyezkedik: nyugodtan áll, felkpaja a fejét/sunyít, 

kérés nélkül elindul előre vagy akár bakol, illetve ágaskodik. Sok ló enyhébb tüneteket mutat, 

szár allatt vagy felett mennek, nem akarják elfogadni a folyamatos kontaktust, beejtik a 

hátukat (sokszor csak bizonyos feladatok, pl. tanügetés, vágta vagy ugrásváltás során, akadály 

fölött) vagy kirugnak akadály fölött. Egyes lovaknak a vágta, illetve az ügetés-vágta átmenet 

okoz gondot: vágtába való átmenet előtt vagy helyett sietnek, vágtába beugráskor kicsiket 

bakolnak vagy vágtában elrohannak, akár bakolásokkal. Ha egy ló súlyos tüneteket mutat, pl. 

a lovasra veszélyesen bakol, ágaskodik vagy elrohan, a lovas biztonságát előtérbe kell 

helyezni, még akkor is, ha ezáltal a lovas alatti vizsgálat nem végezhető el.      

Okok 

A hát mellkasi és ágyéki szakaszának fájdalma, mégha markáns helyi tünetekkel is jelentkezik 

(pl. a ló már enyhe tapintásra is beejti a hátát), az esetek döntő többségében másodlagos. 

Nagyon fontos, hogy az ortopédiai vizsgálat során mindent elkövessünk annak érdekében, 

hogy megtaláljuk az elsődleges probléma forrását. A hátágyéki izmok fájdalma legtöbbször 

hátulsó végtag sántaság és/vagy az ileosacralis ízület tájékanák fájdalmi miatt alakul ki 

másodlagosan. Már egy egészen enyhe fokú sántaság is megváltoztatja a háti gerinc 

biomechinakáját. A ló próbál kompenzálni, megváltoztatja a mozgását, hogy óvja az 

elsődlegesen fájdalmas területet, ezáltal megváltozik a hátágyéki izmok működése és idővel 

fájdalmassá és merevvé válhatnak.  

Mégha az esetek viszonylag kis részében is, de természetesen lehet elsődleges probléma 

magában a hátágyéki szakaszban. A csontos elváltozások diagnosztizálásakor fontos, hogy a 

diagnosztikai érzéstelenítéssel megerősítsük a radiológiai viszgálat során talált elváltozás 

klinikai jelentőségét. A tövisnyúlványok és a processus articularisok közötti ízületek 

elváltozásai nem feltétlenül okoznak tüneteket. Ha radiológia vizsgálatra kerül sor, fontos, 

hogy a hátágyéki szakasz egészét megvizsgáljuk, a tövisnyúlványok felső felének radiológia 

viszgálata nem elegendő.    

A nyeregre is figyelmet kell fordítani. A lóra nem jól illő nyereg hozzájárulhat és ritkán 

elsődlegesen is okozhat hátágyéki tüneteket. Nem várható el, hogy az állatorvos egy nyerges 

szakértelmével rendelkezzen, de egy alap tudással feltünő problémákat észre lehet venni. Ha 

gyanítjuk, hogy a nyereg problémát okoz, érdemes kipróbálni, hogy változnak-e a tünetek, ha 

a lovon egy másik, rá jobban illő nyereg van. 

Kezelés 



A hátfájás kezelésének alapja, hogy felderítsük az elsődleges okot, és csak annak megfelelő 

diagnosztizálása és kezelése után térjünk rá a hát kezelésére. Számos kezeléssel (helyi 

injekciók, mezoterápia, shock-wave, lézer, masszás, fizioterápia) elérhető tüneti javulás, de 

ha az elsődleges problémát nem kezeljük, a javulás nagy valószínüséggel csak átmeneti lesz.  


