Kerékpározás: hogyan hat a hátunkra?
Milyen
testtartás
lenne
a
legoptimálisabb?
Gyógytornászoknak gyakran feltett kérdések közé
tartozik ez a kerékpározással és a hátfájás
összefüggéseivel kapcsolatos kérdés.
Az első tanács, hogy hallgass a testedre. Általában
nincsenek ellenjavallatok, de… sok múlik azon, milyen
távolságot szeretnénk megtenni, az útvonal típusától,
aszfaltozott, vagy földút, emelkedőkkel teli, vagy sík
terep? Ennek függvényében változhat a kerékpár
modellje is (hegyi kerékpár, versenybicikli, városi
kerékpár…stb.).
Versenybiciklit használva a leginkább előre hajló
helyzetbe kerül gerincünk, a test súlyának nagy része a
karokra kerül. Ez okozhat fájdalmat a nyaki és az ágyéki
gerincen. A városi kerékpárok és a hegyikerékpárok
lehetővé teszik az egyenesebb testhelyzetet, kevésbé
dőlünk előre, ezért a súlyunk az ágyéki gerincre, kevésbé
a vállakra kerül. Nem mindegy a gumikerék mérete,
vastagsága sem: minél nagyobb és vastagabb, annál
jobban elnyeli az útszakasz egyenetlenségeit,
csökkentve a felső végtagokra és a gerincre továbbított
rezgést.
Általánosságban
elmondható,
hogy
kerékpár
kiválasztásakor érdemes tekintetbe venni a váz méretét,
a kerekek átmérőjét és a kormány típusát: ezeknek az
egyes ember magasságához és egyéb méreteihez kell
igazodni. A felső és alsó végtagok hossza, valamint az
ágyéki gerinc (derék) jellemzői pl. olyan paraméterek,
melyek befolyásolják a kormány kiválasztását, az ülés
magasságát és pedálhoz való viszonyát. Akik nyári
hétvégéken a biciklit csupán rövid kiruccanásokra (pl.
vásárláshoz) veszik igénybe, a kormány és a nyereg
magasságát saját maguk számára kényelmesnek érzett
helyzetben használhatják. Akik viszont napi szinten
alkalmazzák, túrákra, edzésekre, óvatosabb hozzáállás
kívánatos. Ajánlott kerékpáros és rehabilitációs
szakértővel kapcsolatba lépniük, a megfelelő váz
kiválasztásához, a nyereg és a kormány optimális
pozicionálásához.
Az alábbi szempontokat nem szabad alábecsülni, mert
helytelen beállításuk problémákat okozhat:
- nyeregmagasság: a túl magas, vagy túl alacsonyan beállított nyereg a medencét egyensúlyi
helyzetéből kibillentve terheli a derék izmait és/vagy a porckorongokat, valamint jelentősen

befolyásolja a pedálozás hatékonyságát is a térd és a csípő nyújtottságának befolyásolása által. Magas
nyereg-alacsony és/vagy távoli kormány kombinációban jelentősen nő a derékra és nyakra eső
terhelés. Minél magasabb a kormány helyzete a nyereghez képest, annál kíméletesebb a gerincünkre
nézve. Túl alacsony nyereg a derék terhelése mellett az alsóvégtagot is erős mértékben terheli.
- klikkes cipő elhelyezése a pedálon (hegyi és versenykerékpár): ha túl hátra kerül a lábközép a pedál
tengelyéhez képest, a boka kissé behajlított helyzetbe kerül, ez az ízület mozgékonyságának
csökkenését, nehéz pedálozást, a quadriceps (comb elülső izmai) és a paravertebralis (gerinc melletti)
izmok túlzott kontraktúráját eredményezi.
- a nyereg hátrabillentése: a medencét egyensúlyából kibillentve az egyik legmegterhelőbb,
hát/derékfájást okozó tényező az erőkifejtés alatt. Érdemes tudni, hogy a szakirodalom szerint a
kerékpárosok 30-70% -a szenved nyaki, háti vagy derékfájástól; előfordulása és mértéke csökkenthető
a nyereg megfelelő szögének megfelelő beállításával.
Az elektromos kerékpár használatakor a pedálra ható nyomóerő nyilván kisebb, ennek köszönhetően
csökken a gerincre ható erő is. Soha ne feledjük, bármilyen mozgás mindig jobb, mint a statikus ülő
helyzet!
Sports Medicine and Arthroscopy Review 2012-es tanulmánya szerint a
kerékpározás okozta fájdalmak többségét túlzott használat vagy rossz technika
okozza: a leginkább érintett területek a térd, az ágyéki gerinc és a nyaki gerinc.
Ezek nagy része megelőzhető, illetve javítható a kerékpár helyes beállításán túl,
bemelegítő gyakorlatokkal, illetve a kerékpáron lévő testhelyzet helyes
betanulásával, szakember segítségével. Semmiképpen ne mellőzzük az
alsóvégtagot és a gerincet nyújtó, átmozgató, rendszeresen végzett
gyakorlatokat! A derékfájás megelőzéséhez célzott erősítő gyakorlatok szükségesek, melyek -nem
mellesleg- hosszútávon a kerékpár helyes beállításával karöltve a pedálozás hatékonyságát is növelik!
Forrás: www.isico.it

