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Bevezetés 
 

Magyarországon a 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer értelmi és érzékszervi 

vagy mozgásszervi fogyatékos él. De világszerte jelentõs a rehabilitáció iránti igény: az 

emberiség 10%-a (600 millió ember) él valamilyen sérültséggel (138). Ebbõl kb. 200 

millió (33%) gyermekkorú (30). Az európai integrációs törekvésekkel összhangban a 

Magyar Népegészségügyi Program határozottan állást foglal a mentális és 

mozgásszervi rehabilitációt, neurorehabilitációt igénylõ betegségek intézményes keretek 

között történõ megelõzésére és sikeres befolyásolására, mely nem csupán orvosi, 

egészségügyi, hanem össztársadalmi, nemzeti program is egyben.  

A gyermekek jogairól szóló New York-i egyezményt hazánk is elfogadta, és az 1991. 

évi LXIV. törvénnyel kihirdette. Az egyezmény 28. és 29. cikkei az oktatáshoz való 

jognak a fokozatosság és az esélyegyenlõség alapján való gyakorlását, az alapfokú 

oktatást, valamint a különbözõ rehabilitációs szolgáltatásokat mindenki számára 

ingyenessé és hozzáférhetõvé teszik. A Magyar Kormány több rendeletében intézkedett 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és azok szolgáltatásainak 

feltételeirõl, és ennek keretében a 1138/1995.(XII. 27) valamint a 10/1994 (V. 13.) 

Korm. rendeletben szabályozta a konduktív pedagógiai közremûködést.  

 

A konduktív nevelés, mint fejlesztõ eljárás összefonódott Petõ András orvos-polihisztor 

munkásságával, aki orvos létére pedagógiai alapokra helyezte az idegrendszeri eredetû 

sérültek rehabilitálását (112, 113). Petõ intézetébe elsõsorban olyan betegek kerültek 

felvételre, akiket más intézetek, mint gyógyíthatatlanokat elbocsátottak, vagy eleve fel 

sem vették õket. Munkássága során intuitív módon, empirikus alapokra támaszkodott. 

Legjelentõsebb sikereit a gyermekkori cerebralis parézis (CP) befolyásolásával érte el.  

Amikor Petõ a konduktív pedagógiai rendszerét létrehozta, az ideomotoros összefüggés 

és Luria elmélete, a feed forward és az agy moduláris felépítésének ismeretei, valamint 

az ezzel kapcsolatos ma már klasszikusnak mondható mûvek - Waltertõl, Magountól, 

Luriától (82), Granittól (50) - még nem is léteztek. Az akkoriban konduktív 

mozgásterápiának nevezett petõi rendszernek gyorsan híre ment, és a kor számos neves 
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szakembere (mint Piage, Luria, Bobath stb.) nagy lelkesedéssel számolt be a intézetben 

tapasztaltakról (114,115).  

A konduktív nevelés jelentõsége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a hagyományos 

orvoslás eszköztára kimerült. Mint pedagógiai módszer, alkalmas az agyfejlõdésükben 

károsodott gyermekek állapotának javítására, tanítására, elsõsorban az életkoruknak 

megfelelõ napi feladatokra való felkészítésre, ami nevelésüket, gondozásukat, 

oktatásukat lényegesen könnyebbé teheti (77,15). A központi idegrendszeri sérülés 

(CP) és velõcsõzáródási zavar (VZR) következtében kialakuló súlyos, komplex 

funkciókárosodás esetén is lehet fejlõdést elérni e speciális pedagógiai módszerrel. A 

módszer kidolgozójáról elnevezett intézet az 1950-es évek óta napjainkig a gyermekkori 

CP mellett közel 700 spina bifidás (SB) gyermeket is ellátott. 

A konduktív nevelés „motoros diszfunkciós” személynek tekinti kezeltjeit.(55) 

Alapelve, hogy a sérült agyú ember is tanítható (110). Mivel nem tartja véglegesnek az 

idegrendszeri sérülés következtében kialakult állapotot, így nem mond le a nevelési 

folyamat eredményeként elérhetõ aktivitás kialakításáról és fenntartásáról. Nem terápia, 

hiszen nem egyszeri vagy rövidtávú intervenció, hanem egyénenként változó, 

hónapoktól esetenként évekig tartó nevelési folyamatot jelent (111).   

Mint a fejlesztés egyik speciális komplex pedagógiai módszere, elsõsorban a 

gyermekkori CP fejlesztésével foglalkozik. A pedagógiai rehabilitáción belül a 

neveléselmélet integrálásának egy speciális pedagógiai irányvonala. (99) Ez a fajta 

rehabilitációs eljárás abban különbözik a többitõl, hogy középpontjában komplex 

pedagógiai nevelési rendszer áll. Tercier típusú rehabilitációról van szó, hiszen a 

központi idegrendszer sérülése következtében neuroanatómiai károsodás jön létre. Célja 

korai fejlesztés révén a kóros irányú mozgásfejlõdés kialakulásának megelõzése, a 

maradandó következményes tünetek enyhítése. Életkorspecifikusan tanítja az önellátási 

tevékenységeket, a lokomóciót és ezzel egyidõben a beteg óvodai, iskolai oktatását is 

biztosítja. A gyermekkori CP mellett SB-sok korai fejlesztését, konduktív óvodai- 

iskolai nevelését is vállalja.  

A progresszív cerebrális lézió esetén sokszor a korai neuroterápia ellenére sem 

fejezõdik be fejlesztés, különbözõ fogyatékosságok további ellátására van szükség. 

Lényeges a fejlesztés folyamatosságának biztosítása, mely csak zavartalan átmenettel, a 

megelõzõ aktív terápiára építve valósítható meg (75). A konduktív nevelés napjainkban 
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már kétéves életkor elõtt is készen áll a kisdedkorúak fejlesztésére (6). Olyan, egyfajta 

adaptív magatartás kialakulását is eredményezi, melyek elsõsorban praktikus 

tevékenységekben kapnak fontos teret, ily módon létrejöhet (í) a személyiség formálása, 

(íí) a kognitív képességek fejlesztése, és (ííí) az önellátási tevékenységek kialakítása. 

(81)  

A konduktív nevelés alanyai elsõsorban CP következtében diszfunkciós gyermekek.  

Legjobb eredményeit korai csecsemõkortól kezdõdõ fejlesztés, ezen belül is elsõsorban 

diszkinetikus, ataxiás tünetek befolyásolásában éri el. Jól alkalmazható Parkinson-

kórban, stroke- és sclerosis multiplexben érintettek állapotának javítására. 

Az eredményes konduktív nevelés feltételei: jól képzett, tapasztalt konduktor, operatív 

megfigyelés (konduktori vizsgálat), kortárscsoportban megvalósuló nevelés, korai 

életkorban megkezdett fejlesztés, tanulásra alkalmasság, de legalábbis kontaktus 

kialakíthatósága.  

Eredményességét limitálja: az organikus agyi lézió létrejöttének idõpontja, súlyossága 

(lokalizációja, kiterjedése), annak természete, a fejlesztés kezdetének idõpontja, a 

szociális-családi háttér. 

Nem javasolt a konduktív nevelés: súlyos érzékszervi fogyatékosság, 

neurometabolikus, heredodegeneratív neurológiai kórképek, neuromuszkuláris 

betegségek, orthopédiai eredetû-, csontrendszert érintõ elváltozások, mentálisan 

súlyosan retardáltak esetében. 

 

A konduktív nevelés elméletének új aspektusai  
  
Az orvostudomány az idegrendszeri károsodás lokalizációs, anatómiai, morfológiai 

kutatásaiban jelentõs eredményt ért el az utóbbi évtizedben, s a neuropszichológia, 

valamint a neurofiziológia fejlõdésével egy újfajta látásmód kialakulása vált lehetõvé: 

az érdeklõdés a komplex dinamikus rendszerek felé irányult.  
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A KONDUKTÍV NEVELÉSI FOLYAMAT KOMPLEXITÁSA 
 

I N T E R D I S Z C I P L I N A R I S  M E D I K Á L I S  P R E V E N C I Ó  /  E L L Á T Á S  

M E D I K Á L I S  
K I V I Z S G Á L Á S   

K O R A I  K O N D U K T Í V  
N E V E L É S  

KONDUKTÍV ÓVODA 
KONDUKTÍV ISKOLA 

INTEGRÁLT/NORM. 
ÓVODA  
INTEGRÁLT/NORM. 
ISKOLA  
RÉSZKÉPESSÉGI 
ZAVAROK 
FEJLESZTÉSE / 

KONDUKTÍV 

UTÓGONDOZÁS 

PRECEPTUO- 
MOTOROS 

FEJLESZTÉS 

KORAI 
TEVÉKENYSÉG- 

FEJLESZTÉS 
 

NONVERBÁLIS,- 
VERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 
KIALAKÍTÁSA ÉS 

FEJLESZTÉSE 

INTEGRÁCIÓ 
ELÕ KÉSZÍTÉSE 

 
PREVENCIÓ 

SZEMÉLYISÉG 
ZAVAROK 
NEVELÉSI-

/VISELKEDÉSI 
ZAVAROK 

TANULÁSI ZAVAROK  

KÖRNYEZET 

CSALÁDI TÁRSADALMI ISKOLAI 

 

1. ábra:  A konduktív nevelési folyamat komplexitása 

 

A konduktív nevelés, mint komplex nevelési rendszer (1. ábra) korát megelõzte 

újszerûségével: nevelési, pedagógiai módszerrel befolyásolja a dezorganizált, 

elsõsorban CP következtében megkésve, vagy kórosan kialakuló tevékenységeket. Az 

orvosi rehabilitációban az integráció- és a komplexitás-szemlélet sajnálatosan lassú 

fejlõdésen ment keresztül.  

 

A konduktív nevelés tanuláselméleti alapjai 
 

A legújabb tanulás-elméletek hozzájárulhatnak a tanuláson alapuló fejlesztés, a 

konduktív nevelés elméleti alapjainak feltárásához. (88) Bármely fejlesztõ 

(neurorehabilitációs) módszer is kerül kiválasztásra, sosem hagyhatjuk figyelmen kívül 

a tanulási teóriákat. A rehabilitáció tanulási modell nélkül olyan, mint a jármû motor 

nélkül (4). A tanulás fiziológiai elmélete a reflex-elméletekbõl, valamint a klasszikus és 

operáns kondicionálás tanából fejlõdött ki. (122). Az evolúció során a hippocampus és a 

kortex anatómiai elkülönülése tette lehetõvé a tanulástól elkülönült kérgi reprezentációk 
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kialakulását, és a korábban megtanult viselkedés agykérgi nyomának, a hippocampus 

általi újbóli aktiválódását. A tanulás az információelsajátítás mechanizmusa, míg az 

emlékezés ezen információ mozgósításának készsége (116). A tanulás és az emlékezés 

neurális mechanizmusai sejtszinten azonosak (118). Mindkettõ az idegsejtek közötti 

funkcionális vagy strukturális kapcsolatok átrendezõdésével valósul meg (119). Az 

implicit (procedurális cselekvésekre és eljárásokra vonatkozó), nem feltétlenül 

"tudatos" memória, mely a készségek elsajátításának alapja. Ez a folyamat 

nélkülözhetetlen a korai konduktív nevelés eredményességében is. Míg az explicit vagy 

deklaratív az adatokra és tényekre vonatkozó „tudatos" emlékezetet jelent (128). A 

konduktív nevelés tartós eredményeit ez utóbbi, vagyis deklaratív tanulás alapú 

fejlesztéssel éri el. Az explicit memória kulcsszerve a hippocampus (130,135). A 

hippocampus sérülése esetén korai fejlesztés, és kevésbé kiterjedt lézió ellenére sem jön 

létre az epizodikus, vagy szemantikus új emlékek tárolása. 

Az emlékezet sokfélesége abból adódik, hogy egyenletes agykérgi eloszlása miatt a 

különbözõ motoros végrehajtó rendszerekhez, eltérõ érzékleti modalitásokhoz 

kapcsolódik (132, 133, 6). A tanulás, mint az egyed életében bekövetkezõ minden 

változás az idegrendszerben zajlik és viselkedésben nyilvánul meg, mely tartósan 

fennmarad, vagy az eredeti hiányában egy másik ingerrel is kiváltható, ezáltal 

befolyásolja az eredeti ingert (127). A konduktív nevelésben kihasználható, hogy az 

emlékezet tanulással kialakított agyi reprezentáció, neurális kapcsolat mátrix, amely 

aktívan képes helyettesíteni a szenzoros információkat (135). Ez az egyik lehetséges 

magyarázata, hogy agykárosodás eredetû perceptuo-motoros zavarok esetén is 

kialakítható a tanulási folyamat (129). Ez egyben magyarázatul szolgálhat a konduktív 

nevelés, mint tanulás alapú intervenciós modell (2. ábra) tartós eredményeinek 

eléréséhez és megértéséhez. 
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2. ábra: A konduktív nevelés tanulási modellje 

 

Az input lehet a külvilágból érkezõ (konduktív nevelésben verbális, egyébként fény, 

hang, hõ, stb.), illetve az agy valamely belsõ állapotából eredõ ingerek kombinációja. 

Az output többnyire motoros akció, de a konduktív nevelés késõbbi fázisában egy 

gondolat vagy felismerés is általa valósulhat meg. 

A reverbáló körök hipotézisét Hebb fogalmazta meg, miszerint az akciós potenciálok az 

agykérgi hálózatok zárt hurkaiban újragenerálódnak. (58) A reverberálókör-hipotézis 

napjainkban újraéledt az attraktorhálózatok tulajdonságainak tanulmányozása kapcsán, 

ahol a rekurrens hálózatokban a hálózat outputja visszacsatolódik az inputra. Nem 

feltétlenül ugyanarra a neuronra, minthogy több ezer neuronról van szó, így a hálózat az 

állapotváltozások hasonló sorozatán megy keresztül. A központi idegrendszeri eredetû 

sérülés esetén a konduktív tanulási folyamatban a konduktor kontrollálja az outputot, 

és annak eredményétõl függõen korrigálja vagy megerõsíti azt. 

 

A munkamemória nagy jelentõséggel bír a konduktív fejlesztés során, mely a 

perzisztenciánál hosszabb távú, végleges tárolásra kijelölt átmeneti tár. A prefrontális 

kortex kapcsolatainak vizsgálata bizonyította, hogy a tanulás nemcsak az adaptációhoz 

nélkülözhetetlen, hanem a figyelmi és a kognitív folyamatokban is szerepet játszik (46)  
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A konduktív nevelés során a megerõsítéses tanulás, mint a tanulás egyik alapvetõ 

formája valósul meg (141). Ezt a megerõsítést a konduktor biztosítja a folyamatos 

segítségadás, illetve értékelés során. Az input, mint a konduktor általi „tanító” bemenet 

„nem adja” a kívánt mintázatot. A hálózat megpróbálja úgy változtatni a szinaptikus 

súlyokat, hogy minél több megerõsítést kapjon. Ennek az algoritmusnak világos az 

összefüggése a konduktív nevelésben is alkalmazott operáns kondicionálással.  

 

Az aktivitásfüggõ idegrendszeri mechanizmusok sajátsága, hogy az idegsejtek kisülését 

is figyelembe veszik, és attól teszik függõvé, hogy mely neuronok között alakul ki 

szinaptikus kapcsolat. Versengés van az azonos preszinaptikus partnerrel való hatékony 

kapcsolatot létrehozni igyekvõ axonok között. A szelektív stabilitás hipotézise szerint az 

elsõként érkezõ axon elõnye drasztikusan felerõsödik, ha érkezésekor képes jelet, 

információt átadni a célsejtnek. 

A szenzomotoros tanulási periódus (vizuális, auditív mechanikus jelek asszociációja) 

útján fokozatosan épülnek ki az asszociációs modalitások. Ez a közvetlen tapasztalaton 

alapuló tanulás folyamata, az ún. korai konduktív fejlesztés során kerül alkalmazásra. 

Az adaptációnál magasabb fokú, asszociatív tanulást a prefrontális lebenynek az 

egyedfejlõdés során létrejövõ asszociatív kapcsolatrendszere, majd a szinaptikus 

mûködések stabilizálódása teszi lehetõvé. 

A PET (pozitron emissziós tomográfos), fMRI (funkcionális mágneses magrezonanciás) 

vizsgálatok szerint megnövekszik az anyagcsere-aktivitás egy feladat végrehajtásakor 

az identikus kortexben. A korai életkorban alkalmazott konduktív nevelés 

eredményességének alapja a tanulás, és az egyén személyes tapasztalata, mely a 

központi idegrendszerben  végleges szinaptikus kapcsolatok kialakulását eredményezi. 

A szinapszisképzést a genomban lévõ genetikai program csak nagy vonalakban 

szabályozza az érzékszervek és agyi összeköttetéseik útján. A tanulás, tapasztalat által 

történõ ismételt megerõsítés következtében a fenotípusban egyéni különbségek 

alakulnak ki. A környezettel való kapcsolat nagy egyéni különbözõséget mutat, melyet 

központi idegrendszeri sérülés esetén ezen túlmenõen a kóros érzékelések is 

módosítanak. A fejlõdõben lévõ agy korai agykárosodása esetén kevesebb neuron érik 

meg, így csökken az asszociációs lehetõségek száma. Ugyanakkor más receptorok agyi 

szabályozó rendszereiben nagyobb területen alakul ki neurális összeköttetés.  
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Folyamatos tanulás valósul meg elsõsorban a korai konduktív nevelésben, a konduktív 

feladatsorok gyakorlása, ismétlése során, hiszen ez által is kihasználható az agy 

plaszticitása. Ilyenkor a tanulási-nevelési folyamatot pozitív megerõsítéssel kapcsolja 

össze a konduktor. Vidám, játékos, bizalmat adó, a legkisebb teljesítményt is értékelõ 

légkört teremt motivációival. Az emlékezés tartalma a limbikus rendszer útján rögzül, 

így a társított pozitív emóciókkal megkönnyíthetõ a tanulási folyamat.  

Ha egy fejlesztés tanulás alapú, eredményességét behatárolja a diszfunkciós személy 

mentális állapota. Az agyfejlõdés kórfolyamatai a mozgásfejlõdés zavarai mellett 

különbözõ mértékû értelmi fogyatékosság kialakulásához is vezethetnek. Ennek egyik 

lehetséges befolyásolása a megfelelõen tervezett konduktív fejlesztõprogram 

segítségével valósulhat meg. 

 

A motoros készségek elsajátítása és az intrakortikális kapcsolatok 
 
A motoros fejlõdés retardációja leszûkíti a környezettel való kapcsolat kialakítását, 

ugyanakkor az értelmi fejlõdés akadályozottsága miatt korlátozott a megismerési 

folyamat, a környezetrõl kialakított kép. Ez a circulus vitiosus, az említett tényezõk 

egymásra hatása a fejlõdés stagnálásához, illetve visszafejlõdéshez vezet. A 

mozgásdinamika hiánya, a mozgásmagatartás- és a fejlõdés korlátozottsága szûkíti az 

interiorizáció lehetõségét, a cselekményreprezentált, kognitív folyamatok tapasztalattá 

válását. A tanulási folyamatot befolyásolja az aktivitás-, pl. a mozgásdinamizmus 

hiánya, a mozgásfejlõdés elmaradása, valamint a szelektív figyelem zavara is.  
Amennyiben korán befolyásoljuk a kóros irányú szenzomotoros érési folyamatot, 

egyúttal hatást gyakorolunk az értelmi fejlõdésre is. A motoros tanulás asszociációs és 

autonóm stádiumai mellett a kognitív stádium elemei a mozgás intendálása során 

valósulnak meg. (3. ábra) 
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A motoros tanulás stádiumai 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A motoros tanulás stádiumai 

 

A diszfunkciós személy még a mozgás kivitelezése elõtt képzeletben kognitív tervet 

készít, és konduktori rávezetés révén érti meg konkrét feladatát. A válaszok 

szelekciójában kezdetben segítségére van a konduktor, így aki az új facilitációk révén 

képes módosítani a motoros programot (52). Idõvel a motoros tanulás is hozzájárul a 

feladattudat kialakításához.  

Mint egyfajta kognitív legmagasabb rendû humán tevékenység, az emberi gondolkodást 

és magatartást alakító rehabilitációs rendszer, a gyakorlatban a tanulás tanításának 

modelljét valósítja meg (98). Nem mozgásfejlesztés a célja elsõsorban (bár ezt is 

eredményezi), hanem a szubkortikális szabályozó rendszeren keresztül gyakorol hatást a 

fejlõdõben lévõ, mozaikszerûen kialakuló kortikális területekre. Ekkorra a legtöbb 

humán specifikus funkció cerebrális szabályozását elõkészítõ neuronpopuláció stabil 

kapcsolata kialakul, mely a mozgás, az adaptív tanulás, valamint a beszéd fejlõdését is 

elõsegíti.  

 

Ritmikus intendálás, mint a kognitív motoros tanulás alapja 
 
A ritmikus intendálás gyakorlata során a konduktor még a mozgás indítása elõtt 

verbálisan megfogalmazza a mozgás szándékát (intenció), és azt a diszfunkciós személy 

elsõ személyben intendálja (54). Ez fokozza a premotoros kéreg aktivitását, ezáltal több 

szinapszis kerül kapcsolatba egymással.  

Kognitív stádium     
Kognitív terv  
Feladatmegértés  
Feladattudat 
Stimulus 
Memória 
Motoros program struktúrái 
 -válaszok szelekciója 
 -módosítások 

Asszociációs stádium     
Gyakorlás 
Mozgásprogram szervezése(térben/idõben) 
Vizuális feedback csökkentése 
Kognitív monitorizálás csökkentése 

Autonóm stádium       
Gyakorlás 
Folyamatos motoros válaszok 

Minimális kognitív monitorizálás 
Hibamentes mozgások gyakoribbá 
válása 
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A sikeres intendálás eredményeként elsajátított új koordinációt Petõ ortofunkciónak 

nevezte. Más nomenklatúrában ez alatt adaptált mozgástevékenységet értenek. A 

konduktív tanulási folyamat modellje is érzékelteti, milyen központi szerepet tölt be a 

konduktor az új koordináció kialakításában. Ilyenkor a konduktor verbalizálja a konkrét 

feladatot, de még mielõtt a mozgásindítás bekövetkezne, a központi idegrendszeri 

sérülés tünetétõl (izomtónustól, túlmozgástól) függõen, ritmust ad (számol) a 

mozgáshoz. Intenció során a mozgás indítása késleltetett, és a neuronok egy jelentõs 

hányada megnövekedett aktivitást mutat a késleltetés idõtartama alatt, és ez a fajta 

aktivitás irányszelektív. (24) Bebizonyosodott, hogy a mozgatókérgi neuronok képesek 

az aktivitás rövid távú perzisztenciájára, ami specifikus a mozgatókéregnek az adott 

feladatban betöltött szerepére. 

A fMRI alkalmazásával vált ismertté pl., hogy a képzeletben elvégzett mozgás során a 

magasabb látóterületek, az elsõdleges látókéreggel együtt aktívabbak, mint a kontroll 

helyzetben, amikor nem kell a képzeletet használni a feladat megoldása során (64, 76).  

Ahhoz, hogy mozgásaink térben és idõben megfelelõ lefutásúak legyenek, szükség van 

a motoros programok részeinek folyamatos visszacsatolására, melynek alapján a 

program permanensen módosítható, finomítható és gördülékennyé tehetõ kellõ 

gyakorlással.  

A mozgás meglassulása agykárosodás esetén együtt jár a gondolkodás meglassulásával 

is. A komplex cselekvéshez elengedhetetlen a fronto-striato-thalamicus körök épsége.  A 

motoros, kognitív és érzelmi mûködések párhuzamosak egymással. A központi 

idegrendszer dinamikus felépítése teszi lehetõvé annak fejlõdését és plaszticitását, 

melyek az agyi struktúrák tanulásra való képessége révén valósulnak meg.  

A gyakorlatban pl. minél inkább szeretne valamit elérni a diszfunkciós személy, annál 

inkább „megfeszíti erejét”, s így még spasztikusabbá válik izomzata. Ugyanez 

vonatkozik a túlmozgásos tüneteket mutató egyénre is. (16) Mindez rontja a 

teljesítményüket. Ilyenkor a konduktor ritmikus intendálás során a ritmus 

megváltoztatásával megelõzi, vagy megszünteti a spasztikus tónusfokozódást.  

Ha a motoros diszfunkciós egyén rosszul intendál, rossz lesz a koordinációja, és ez már 

nem vezethet teljesítmény eléréséhez, így sikerélményhez sem. 

Az intenció a praemotoros kéregben zajlik, még a mozgás kivitelezése elõtt. A 

thalamusmag (mozgásérzés, tapintás) nemcsak a parietalis-, szomatoszenzoros kortexen 
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keresztül létesít kapcsolatot a frontális kortex-szel, hanem direkt összeköttetést is 

létesítenek egymással.  

Az intenció idõben az észlelés és az akció között van. Az észlelést minden esetben a 

figyelem elõzi meg. Az intencióra való késztetést a konduktor a figyelem felkeltésével 

fokozza. Az intenció olyan készenléti állapot, mely a mozgás idõbeli elõfeltétele, 

ugyanakkor a mozgás kivitelezésére is hatással van. Nem mindig válik el egymástól a 

mozgás aktiválása, hiszen a végsõ közös pálya - a piramispálya, mint output - szintjén 

már nem befolyásolható a mozgás (134). Az intenció experimentális evidenciái 

mindmáig nehezen vizsgálhatók, és csupán napjaink legújabb fiziológiai és 

neuroradiológiai módszereinek fejlettsége tette ezt egyáltalán lehetõvé (fMRI, PET). A 

PET vizsgálatok során bizonyítást nyert, hogy ritmikus ujjmozgás esetén fokozódik 

mind a szenzoros, mind a motoros kéregben a glükóz-felhasználás. Elegendõ a 

mozgásra gondolni, s ez olyan agyi tevékenységet eredményez, mely hasonló ahhoz, 

mint amikor maga a mozgás kivitelezése is megtörténik.  

Az intenció feltételeként értelmezhetõ az egymással szoros összefüggésben lévõ 

motiváció és figyelem, valamint a rövid- és hosszú távú memória. A szenzoros 

érzékelésért felelõs parietalis lebeny mozgásérzékelést is végez a motoros kéreggel 

párhuzamosan. Bleck angol ortopéd sebész szerint a parietalis lebenyben van a 

konduktív nevelés „központja” (15). 

Az intención alapuló mozgástanulás során a konduktív nevelésben a központi 

idegrendszeri sérülés következtében a korábban még kivitelezhetetlennek tûnt mozgás 

vagy funkció kivitelezhetõvé válik egy idõ után már változó körülmények között is. A 

diszfunkciós személy ilyenkor a célt (a cselekvést) mindig elsõ személyben intendálja. A 

cél konkrét megfogalmazása, a célképzet kialakulása, és a cél elérésének már a kísérlete 

is aktív folyamat, kognitív tevékenység eredménye, melyben az emocionalitás mindig 

fontos szereppel bír (26, 28). Amennyiben a kognitív elemet (az input is ennek 

tekinthetõ ebben az értelemben) kizárnánk a konduktív nevelésbõl, magát a tanulást 

nélkülöznénk. Ez esetben a mozgásminta csupán automatizmusként, korlátozott módon 

valósulna meg. A konduktív feladatsorok kivitelezése alkalmával a diszfunkciós 

személy idõvel saját maga fogja megtalálni a korábbi minták alapján az aktuális, 

konkrét célhoz vezetõ utat. Ilyen értelemben a reflexes mozgástanítással szemben itt a 

célnak magának van rávezetõ szerepe, ezáltal tudatos, aktív mozgástanulási folyamat 
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jön létre. Egyéni részvétel (a beteg aktivitása) nélkül passziv módon nem lehet sem 

megfelelõ tapasztalathoz jutni, sem pedig a változó körülményekhez adaptált, célirányos 

mozgást elérni. Fontos a probléma-megoldó funkció kialakítása, mivel a tanulás útján 

kialakított mozgás is „alkotás”, és sohasem csupán passzív reprodukció vagy automácia. 

Ki kell alakítani a probléma-megoldásra készenlétet (intenciót), és ebben a feladat 

dinamikus, környezeti aspektusa a legfontosabb. Ezt a nevelt fejlettségi szintjének, 

életkorának és az elérhetõ célnak megfelelõen választja ki a konduktor. Az intendálás 

tehát szándék és egyben részvétel, mely a szubjektumban (konduktív értelmezés szerint 

az inputban) zajlik és nem mérhetõ a mindennapi gyakorlatban. Kialakítása 

nélkülözhetetlen a fejlõdés, illetve a kívánt átrendezõdés érdekében. Mindezek 

gyakorlati megvalósításához speciális, szellemileg ingergazdag környezetre, bõséges, de 

reális tartalomra van szükség a még Petõ által szigorúan elõírt, puritán tárgyi 

körülmények között. Az intendálás tanulása az észlelés, a gondolkodás, a 

kommunikáció tanulásával egyidõben történik, mely a valóságban még a fentebb 

vázoltaknál is lényegesen komplexebb folyamat. 

 

 Személyiségfejlesztés a konduktív nevelésben 
 

A konduktív nevelés fõ támadáspontja az „input,”maga a személyiség (konduktív 

nevelési értelemben), és egyben ez áll a rehabilitáció középpontjában is. Az „output”, a 

lokomóció, másodlagosan a mozgás fejlõdését is eredményezi. A klasszikus nevelési 

módszerekkel nincs határterülete, csak megvalósításában tér el azoktól. Jelentõs a 

személyiségfejlõdés szempontjából a diszfunkciós gyermekek elsõdleges környezete, 

jelen esetben a konduktív nevelés.  

Egyik legfõbb értéke korai intervenció esetén a személyiségzavarok kialakulásának 

megelõzése, mely primér preventív hatású. Az intendálás tanulásának, alkalmazásának 

elõfeltételeit a személyiségvonásokban találjuk meg. 

A célokért küzdés képessége, a probléma-megoldásra irányuló készenlét és 

életszemlélet, kedvezõen befolyásolja a személyiségvonásokat. Ezen 

személyiségvonások összességét nevezzük a konduktív nevelésben ortofunkciónak.  

A diszfunkciós személy a cselekvés indítékát (intenció) és értelmét a konduktív 

program összefüggései és folyamatossága által kapja. Az érdeklõdés és az érdek 

dinamizmusa megsokszorozza a tanulás hatékonyságát, ezért az intendálásban is 
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fontos szerepet kap az emocionalitás. A pozitív emóciók kedvezõ hatását bizonyították 

a tanulásban: az emócionális hatás a gondolathoz kötõdõ belsõ modulációt befolyásolja, 

ezáltal a cselekvés energiáját biztosítja. 

 Az a személyiségfejlesztõ nevelés, mely tekintetbe veszi a spontaneitást, a 

kifejezõképesség, az emlékezés fejlesztését, a perspektíva-látás kialakítását, 

kötelességtudatra is nevel. Önálló megoldásra való késztetést épít ki, saját egyéni 

szükségletrendszer kialakítását kezdeményezi, mely végül kreativitásban és 

spontaneitásban nyilvánul meg. A cselekvést, a probléma-megoldás jelentõségét a 

tanuláselmélettel foglalkozó pszichológusok, neurológusok már régóta hangsúlyozzák.   

Fontos a konduktív program életszerûsége: a reális életre való alkalmasság, az önálló 

életvitel elérése.  

A személyiségfejlõdés szociális vonatkozásai 
 
Az egész személyiséget összetett egészében kell értékelni, akár diszfunkciós személyrõl, 

akár egészséges egyénrõl van szó. A prekognitív és az affektív funkciók sok tekintetben 

szétválaszthatatlanok és egymást szabályozzák. Az egyén és a környezete közötti 

viszony reverberáló és folytonosan változó. Ez a folytonos változás alkotja a fejlõdés 

dimenziójának stabilitását. A magasabb rendû tudat az éntudat kibontakozását is 

feltételezi, amely a környezettel való összehasonlítás alapján lehetõséget nyújt a 

jelenségek és folyamatok jelen, múlt és jövõbeli feltérképezésére.  

A korai konduktív nevelés igényli a diszfunkciós egyén egy személy által történõ 

intenzív fejlesztését, aki nemcsak az anya, hanem más közeli hozzátartozó is lehet. A 

korai csecsemõ-anya kapcsolatnak (mint összetartozásnak) kiemelkedõ szerepe van a 

késõbbi érzelmi, sõt kognitív fejlõdésben. Lényeges, hogy aki a gyermek családban 

történõ fejlesztését végzi, lehetõleg mindig ugyanaz a személy legyen. 

Azok a gyermekek, akik iránt a betegségük, vagy szociális okok miatt anyjuk nem 

mutatott érdeklõdést csecsemõkorukban, esetleg egyéb elfoglaltsága miatt nem létesített 

rendszeres kapcsolatot velük, jóval alacsonyabb szintû kognitív teljesítményt nyújtottak 

(104). 

A központi idegrendszeri sérült gyermekek anyja érzelmileg elbizonytalanodhat a 

gyermekétõl csak szórványosan érkezõ reakciók miatt. Ha ezt a konduktor idejében 

észleli és beavatkozik, még megelõzhetõ az érzelmi izoláció kialakulása és intenzív 

anya-gyermek kapcsolat alakítható ki.  
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A szociális környezet tágulását segíti a kortárs-csoportban (konduktív óvoda és 

általános iskola) történõ fejlesztés. Ez a periódus a szociális és a személyiségfejlõdés 

szempontjából egyaránt meghatározó. Ezen életszakasz más személyekhez, elsõsorban a 

kortársakhoz való kötõdés kezdete is egyben. (57). Emellett nagy jelentõséggel bír a 

teljesítménymotiváció szempontjából is. A konduktív nevelés unikális abban a 

tekintetben is, hogy már a csecsemõkor végétõl (az anya jelenlétében és részvételével) 

megkezdõdik a korai fejlesztõ foglalkozások szervezése. 

A gyermek egészséges fejlõdésében nélkülözhetetlen, hogy kötõdési viselkedése 

kifejlõdhessen, ami a személyiségfejlõdést döntõen befolyásolja. Ezt követõen azonban 

hamarosan már más személyekre is kiterjed. Erõsebb és hosszabb ideig megmarad 

diszfunkciós gyermekeknél,  támogatva ezáltal is a tanulási folyamat kibontakozását.  

A diszfunkciós gyermek 5-6 éves kora körül mind a felnõttekhez, mind kortársaihoz 

kötõdhet, amennyiben konduktív csoportban fejlõdik. A kortársakhoz való kötõdés 

alapvetõen meghatározó a gyermek viselkedésének alakulása szempontjából. Ezt 

tartották szem elõtt a petõi iskola képviselõi (Hári, Kozma, Balogh), amikor a kora 

kisdedkorra kiterjesztették a konduktív nevelés kezdetének idõpontját. Már a korai 

konduktív fejlesztõ foglalkozások is kezdõ, haladó, óvoda-elõkészítõ típusai is kis 

létszámú (max. 8-10 fõ) kortárs-csoportokban zajlanak. E nevelési formával a konduktív 

nevelési célok a csoportdinamikai hatásokkal megerõsítve érvényesülnek. 

Hatékonyságát azáltal éri el, hogy a csoportfoglalkozások során interaktív 

tevékenységeket valósít meg, melyben a konduktor és a diszfunkciós személy 

(dipoláris), valamint a neveltek egymás közötti (multipoláris) aktív kommunikációja is 

létrejön. 

Megvalósulhat a modelltanulás folyamata íly módon a konduktív csoportban is. Ez a 

magyarázata, hogy heterogén a konduktív csoport összetétele a központi idegrendszeri 

lézió súlyossági foka tekintetében. Enyhe, közepes, illetve súlyos motoros tünetet 

mutatók fejlesztése ugyanazon csoportban történik, ezáltal adott a lehetõség, hogy 

viselkedési mintákat vehessenek át egymástól. Sikeres modell követése csak 

csoporfoglalkozások során valósulhat meg.   

A diszfunkciós gyermek fejlesztése, gondozása, nevelése során az ösztönzés és tiltás 

egyensúlyban kell, hogy legyen. Mindezt szem elõtt kell tartani a velük foglalkozó 

személyeknek és intézményeknek egyaránt. A kapcsolat dinamizmusából adódik, hogy 
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a diszfunkciós gyermek és a fejlesztését végzõ konduktor valamint szülei között szoros 

viszony alakul ki, már csak a kölcsönös egymásrautaltság hosszú volta és a közös célok 

miatt is. 

A diszfunkciós gyermek személyiségét összetett egészként szabad csak értékelni. A 

prekognitív és az affektív funkció sok tekintetben szétválaszthatatlanok, egymást 

szabályozzák. Az egyén és környezete közti viszony reverberáló, lassan, de 

folytonosan változó. Ez a lassú ütemû változás biztosítja a fejlõdés dimenziójának 

stabilitását még diszfunkció esetén is.  

Adolescens és fiatal felnõtt korú diszfunkciós személyek egy része képessé válik a 

környezeti hatások befolyásolására is, bizonyos hatások elõl kitér vagy magában 

semlegesít, miközben bizonyos befolyásokat tudatosan keres.  

Legnagyobb jelentõsége tapasztalataink szerint a konduktív nevelés 

személyiségzavarokat megelõzõ hatásában van. Az ép személyiség kialakulásához 

nélkülözhetetlen a korai (csecsemõkor vége, óvodáskor eleje) konduktív környezet. Ez 

megteremti a további fejlõdés feltételeit, hiánya azonban szocializációs zavart indíthat 

el, mely súlyosan károsítja a személyiséget.  

A konduktív környezet preventív feladatot lát el abban a tekintetben is, hogy a 

különbözõ mértékû értelmi és testi fogyatékosság ellenére neveltjeiben a legritkább 

esetben sem alakulnak ki súlyosan deviáns, patológiás személyiségjegyek. 

 Jelenlegi ismereteink szerint a személyiség szociális és ezen belül kognitív fejlõdésének 

kulcstényezõi az interakciók. (3)  

A konduktív nevelés nagy jelentõséget tulajdonít a kognitív képességek fejlesztésének 

ismereteket ad át és szervezi a megtanult ismeretek rögzítését, alkalmazását. A 

konduktor. A konduktív foglalkozások során a cselekvés aktivitásának minõségét, az 

egész személyiségformálást olyan közösségfejlesztõ és önfejlesztõ elemek határozzák 

meg, melyek hatással vannak a személyiség ösztönzõ-reguláló komponensének 

minõségére és ezzel együtt az egyén belsõ (autonóm vezérlésû) aktivitásának 

minõségére. Tudatosan irányított (heteronóm vezérlésû) tevékenységrendszerben 

realizálja a konduktív nevelõ hatásokat. Ebbõl következik, hogy elsõdlegesen 

tevékenység-centrikus, melynek szervezeti formái, irányítási módszereinek keretei és 

tartalma pontosan szabályozott. Tekintettel van a diszfunkciós személy életkorára, 
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teljesítményére, az aktuálisan elérendõ célra és a fejlesztési program ideje alatt 

tanúsított „visszajelzéseire”.  

Személyiségformáló befolyását a diszfunkciós gyermekek a konduktív feladatsorokban 

személyre szabottan, szabályozott aktivitáson keresztül gyakorolják. Ebben 

követelményeket, konkrét, személyre szabott célokat fogalmaz meg a konduktor, és 

annak végrehajtása során azonnal értékel. A feladatokat jól teljesítõ társak 

tevékenységbeli mintával szolgálnak a csoportban, így a kortárscsoport befolyása 

fejleszti a diszfunkciós gyermekek feladatvégzés közben kibontakozó interakcióit.  

A konduktív nevelés személyiségformáló funkciói:   

? szokásformáló (közösségi és önfejlesztõ feladatok), 

? példaképformáló (tevékenységi modellek a kortárscsoportban). 

A konduktív pedagógia célja továbbá az is, hogy neveltjeit szociálisan értékes, önálló 

életvitelre alkalmassá tegye. A nevelés során azt kell elérni, hogy a nevelteket 

pedagógiai eszközökkel készítsük fel arra, hogy szociálisan értékes, eredményes, egyéni 

aktivitásra képes személyekké váljanak.  

Az integrációs folyamat sikere esetén a fiatal felnõttkorba lépõ diszfunkciós egyén 

jogos igénye, hogy fokozatosan megtanulja minél önállóbban alakítani életét. A 

szülõktõl való függetlenedési törekvés és a biztonság utáni vágy egyszerre van jelen a 

diszfunkciós személyekben. Ez feszültségeket hoz létre, melynek feldolgozásában a 

konduktív nevelés utógondozó hálózata (follow-up) van segítségükre.  

A konduktív nevelési folyamat a személyiség fejlesztésén keresztül tehát azokra a 

jellegzetes humán tulajdonságokra épít, amelyekkel az ember még akkor is rendelkezik, 

ha a központi idegrendszerét súlyos károsodás érte.  

A sikeres konduktív nevelés feltétele a tanulási képességek (figyelem, percepció, 

memória), befolyásolása a komplex személyiségfejlesztésen keresztül. A központi 

idegrendszeri sérüléshez gyakran társulnak személyiségtorzító vonások és 

személyiségzavarok, melyek többnyire még kialakulásuk elõtt megelõzhetõk korai 

konduktív neveléssel, mely egészséges személyiség kialakítására ad lehetõséget 

gyermekkori CP, SB esetén is.  

Konduktív nevelés hatására a relatív lassú, de egyenletes ütemû motoros fejlõdés mellett 

gyakran sokkal nagyobb arányú szellemi fejlõdés következik be. Tapasztalataink szerint 

a motoros teljesítmény javulása jelentõs mentális fejlõdéssel párosul (56).  



 20 

VZR kialakulása és aktualitása napjainkban 

 

A Centers for Disease Control becslése szerint világszerte 3-400 ezer spina bifidás 

újszülött születik évente. A VZR incidenciája Európában 1.25 eset 1000 élve 

születettre.(8)   

A VZR a csecsemõkori halálozás és morbiditás mellett a fejlõdési rendellenességek 

máig is leggyakoribb oka.  

Hazánkban  a nyolcvanas évek közepén bevezetett AFP szûrés és kötelezõ UH vizsgálat 

hatására elõfordulása ugyan jelentõsen csökkent, de  máig sincs százszázalékos 

védelem. Az ellátórendszer és az egészségügyi szervek erõfeszítései ellenére is vannak, 

és mindig is lesznek gondozatlan/titkolt terhességek, és néhány szülõ pedig vallási 

megfontolásból utasítja vissza az elektív abortuszt. 

A nyugati országokban és nálunk is alábecsült a VZR prevalenciája, mivel az érintett 

terhességek egy része a prenatalis prevenciónak köszönhetõen indukált abortusszal, 

méhen belüli elhalással vagy vetéléssel végzõdik. Ezek az adatok azonban hazánkban a 

VRONY nyilvántartásában a jelentési fegyelem hiányosságai miatt nem megbízhatóak. 

Ebbõl a megfontolásból kindulva a VRONY adatai mellett az informative offspring-ek 

adatait is figyelembe vettük, amikor a VZR kialakulásával kapcsolatos néhány 

kérdésben epigenetikus vizsgálatokat végeztük. 

Spina bifida az orvosi irodalomban 

A spina bifida ismert volt már a XVI. században is. A minden bizonnyal ezen fejlõdési 

rendellenességet mutató elsõ csontvázlelet Krisztus születése elõtt mintegy  10.000 évre 

datálható(131).  

A spina bifida korai ellátásának történeti elõzményei 

Bayer már 1892-ben sikeres sebészeti beavatkozásról számolt be meningomyelocelés 

csecsemõknél (9).  

A XIX század végén és a XX. század elején a hydrocephalus és a társult infekciók 

következtében jelentõs volt korai halálozásuk (123). 

Ezt követõen áttörést jelentett az elsõ szilikon shuntrendszer alkalmazása a 

hydrocephalus sebészetében, bár akkoriban eredményességét alapvetõen meghatározta, 

hogy az infekciót még nem tudták kontrollálni. Sharrard nevéhez fûzõdik a shuntmûtét 

korai alkalmazásának szorgalmazása (124).  
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A következõ fordulatot az ún. sheffieldi munkacsoport tevékenysége jelentette, mivel õk 

már nem javasolták minden újszülött rutinszerû operálását, hanem szelekciós 

kritériumokhoz kötötték a beavatkozást (123).  

Az ún. Lorberi kritériumok áttörést jelentettek a spina bifidások életkilátásainak 

javulása terén (49).  

A VZR és a Human Genom Project 

Napjainkban izgalmas kérdés, hogy a Human Genom Project -és a genomica- miként 

járul majd hozzá a VZR kialakulásának megelõzéséhez. A bioinformatika serkentõ és 

egyben koordinatív szerepvállalás útján is javíthatja az alapkutatások fejlõdését az 

etiológiai faktorok további definiálásával. A VZR gén alapú kutatása azonban kevésbé 

járható útnak bizonyul, mivel a VZR-komplex mind klinikai, mind genetikai 

aspektusból heterogén. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy nem egyetlen gén hibája vezet a 

VZR kialakulásához (48).  

Egyetlen konzekvens génmutáció sem ismert, mely kialakulásával összefüggésbe 

hozható lenne. Két enzim, a mehyl-tetrahydrofolate homocysteine-methionine 

methyltransferase és a methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) potenciálisan 

összefüggésbe hozhatók a kóros folsav asszimilációval és a methyl-csoporttal (139). 

 

 

Spina bifidások a konduktív nevelésben 

 

A konduktív nevelés alkalmazásának változatlanul legfõbb területe a gyermekkori CP, 

jelentõségében hasonlóképpen fontos, nagyságrendjében azonban kisebb létszámot 

képviselnek a spinomotoros diszfunkciókban, elsõsorban gyermekkori spina bifidában, 

spiális tumor miatt operáltak és poszttraumás gerincsérültek. 

 Folyamatosan munkálkodunk a petõi „tiszta forrás” megõrzése és az elvek megtartása 

mellett a konduktív nevelés módszertanának fejlesztésén. Ennek egyik eredménye a 

multidiszcipilináris munkacsoport 1987-es létrejötte is. Az elmúlt 17 évben kialakított 

gyakorlat szerint, már kora kisdedkortól készen állunk a SB-s gyermekek komplex 

fejlesztésére. Erre a pedagógiai típusú eljárásra is igaz, hogy annál eredményesebb, 

minél korábban kezdõdik, és e mellett komplexitást is biztosít a fejlesztés. Ezen kívül 
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limitáltuk az intenzív konduktív óvodai/iskolai nevelési szakaszban töltött idõt, így 

mára elképzelhetetlen, hogy 2-3 évnél hosszabb idõt töltsenek szegregált környezetben. 

 

 Multiplex tünetekkel járó fejlõdési rendellenességrõl (SB) lévén szó, ellátása is csak 

akkor lehet eredményes, ha multidiszciplináris (urológiai, ortopédiai, neurológiai, 

gyermekgyógyászati stb) háttér biztosítja pedagógiai típusú fejlesztésük idején 

állapotuk megõrzését, javulását, valamint a progresszió megelõzését. 

Abban az esetben sem hárítjuk el konduktív nevelésüket, ha az újszülöttkori szelekciós 

kritériumoknak megfelelõen nem kerülhetett sor a cele korrekciós mûtétjére. 

A konduktív nevelés nem tünetspecifikus, így ugyanazon kortárscsoporton belül 

valósulhat meg a különbözõ spinomotoros diszfunkciós gyermekek 

személyiségközpontú nevelése. Életkorukhoz, egyéni teljesítményükhöz adaptált 

tanulási szituációk során nyújt pedagógiai szemléletû, egységes szerkezetû, obligát és 

preventív medikális ellátást.  

A spina bifida aperta/cystica leggyakoribb és legsúlyosabb formája a meningomyelocele 

(MMC) (80, 53).  

Míg CP-ben a meglévõ mozgások koordinációját kell tanítani, addig petyhüdt bénulás, 

mint SB vagy spinális tumor eredetû paraplégia esetén, a mozgások különbözõ mértékû 

hiányával kell számolni.  

A konduktív nevelés a fiziológiás akaratlagos vizeletürítés kialakulásával egyidõben 

tanítja (í) a neurogén hólyag legnagyobb hatásfokú kiürítését az uroepitélium védelme, 

vagyis a húgyuti infekció, a reziduum és a vezikoureterális reflux (VUR) folyamatos 

kontrollja mellett. (íí) Törekszik a megfelõ járás, közlekedés kialakítására,(ííí) tanítja a 

kiesett helyzet-és mozgásérzékelést (vizuális kontrollal), hõérzés zavarának (a kéz 

ellenõrzésével) pótlását, (ív) a trofikus zavarok kivédését direkt vérkeringést fokozó 

hatásokkal, bõredzéssel, állandó mozgással javítja, (v) tanítja a megfelelõ 

segédeszközök használatát. Mindezek a személyiség befolyásolásán keresztül adaptív 

tanulási folyamatban érhetõk el. 

Kondicionálás a konduktív nevelésben  

Legtöbb SB-s gyermeknél a neurogén hólyag az alsó motoros neuronlézió, a 

preganglionáris paraszimpatikus neuronok károsodása következtében alakul ki. A 
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ritkábban elõforduló felsõ motoneuron lézió esetén is károsodik a vizeletürítés 

folyamata. 
Napjainkban nevelési szempontból elõnyösebb helyzetben vagyunk elsõsorban a korai 

orvosi kivizsgálás, és az intézetben biztosított multidiszciplináris ellátás következtében 

(89). Ez azt is lehetõvé teszi, hogy már kora-kisdedkortól, bentlakásos felvételük elõtt el 

tudjuk kezdeni a SB-s gyermekek konduktív nevelését. E gyermekek életét limitáló 

tényezõ az uroepithel védelme, melyet a hólyag lehetõ legjobb hatású akaratlagos 

ürítésével tudunk védeni. Komplex urológiai kivizsgálás és gondozás esetén lehetõvé 

válik a legcsekélyebbb kockázat elhárítása is (94).  

A kondicionálás, mint az akaratlagos vizeletürítés konduktív nevelés útján történõ 

elsajátításának elemei:  

? életkorspecifikus szobatisztaságra nevelés,  

? óvodai kortárscsoportban, cirkadian ritmus kialakítása (napközben 2 óránként, 

éjjel 1 alkalommal) a vizeletürítésben, 

? konduktori irányítás mellett a gyermekek külön edénybe ürítenek, miközben 

megfelelõ koordinációjukat, láb- és testtartásukat is folyamatosan korrigálják, 

? az akaratlagos vizeletürítési folyamatot a konduktor ritmikus, verbális 

facilitációja irányítja, 

? a neveltek vizeletürítésüket vizuálisan is kontrollálják,  

? a konduktor minden egyes ürítést követõen leméri az ürített vizelet 

mennyiségét, 

? két kondicionálás között egyénenként dokumentálja az inkontinenciát, a 

fehérnemû vizelettel történõ szennyezettségét, 

? a kondicionálás idõben limitált (elõkészületekkel együtt maximum 15-20 

perc). 

 

A személyiség befolyásolásán keresztül, speciális facilitációk során történik az ürítési 

funkciók, a kondicionálás tanítása. Ebben a vonatkozásban is egységesen érvényesül a 

konduktív nevelés személyiség központú megvalósítása. 
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A kognitív rehabilitáció és a konduktív nevelés összefüggései  
 
 
A konduktív nevelés több ponton kapcsolódik a kognitív rehabilitáció elméletéhez. A 

tanulási teóriák és az azokon alapuló modellek évek óta elõtérbe kerültek a felnõttkori 

agysérülések rehabilitációjában (47). Agysérülést követõen néhány év után is lehet 

javulást elérni az agy regenerációs képességének és plaszticitásának kihasználásával 

(117). A kognitív rehabilitációban kísérlet történik a különbözõ modellek (kogníció, 

emóció, kompenzációs lehetõségek, tanulási folyamat, viselkedés fejlõdése) 

alkalmazására. Mindezek közös célja a kognitív hiánytünetek enyhítése, vagy 

kialakulásuk megelõzése. A kognitív rehabilitáció során a terápiás folyamatban az 

egyén teljesítményét növelni kell, melynek következtében funkciói javulást mutatnak a 

mindennapi életben (123).  

A funkcionális kompetenciák hiánya esetén a fejlõdést a problémamegoldó-képesség 

hiánya is kedvezõtlenül befolyásolja a hétköznapi szituációkban. Nem létezik egyetlen 

modell sem, mely önmagában hatásosan befolyásolná a kognitív rehabilitációs program 

minden aspektusát, így a kognitív rehabilitáció nem korlátozódik csupán egyetlen 

teoriára vagy modellre (34). Számos kognitív rehabilitációs program ahelyett, hogy az 

agykárosodás következtében kialakuló mindennapos problémák csökkentésére 

koncentrálna, csupán a fejlõdést mérõ tesztek pontszámait veszi figyelembe (23). A még 

fejletlen neuronrendszerek érésében a környezeti kapcsolat kibontakozása, a 

tapasztalatszerzés fontos feltételek, melyeket a korai gyermekkorban bevezetett 

fejlesztés használ ki. Az elsõ év folyamán hiányos aktiváló ingerek hiányos fejlõdéshez 

vezetnek ezeken a területeken, még egészséges gyermek esetén is. A kognitív 

rehabilitációnak ugyanúgy, mint a konduktív nevelésnek alapelve a pozitívumokra való 

beállítódás kialakítása, melyet motivációs rendszerén keresztül ér el. A leküzdött 

akadályok száma és azok fokozódó nehézségi foka kialakítja és fejleszti az akaratot és 

ez egyedülállóan tartós eredményként tapaszalható. A cselekvés végrehajtó 

szabályozásában a legfontosabb szerepet a különbözõ szenzoros és kognitív-motoros 

képességek és készségek játsszák. E szabályozó funkciók legfõbb dinamikai tényezõje 

az akarat. Ez az egyik leghosszabb ideig nyomon követhetõ eredménye a konduktív 

pedagógiának: a neveltek akaraterejükkel motoros teljesítményüktõl függetlenül 

képesek a különbözõ akadályokat leküzdeni. 
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Témaválasztásom során motivált az a konduktív nevelés során tett megfigyelésem, hogy 

amennyiben sikerül elérni az egyén aktív részvételét, akkor a neuroradiológiai 

vizsgálatokkal igazolt károsodás esetén a vártnál is nagyobb mértékû fejlõdési potenciál 

jelenik meg. Gyermekideggyógyászként egyre gyakrabban láttam igazolva, hogy a 

neuroradiológiai vizsgálattal kimutatott, esetenként igen súlyos anatómiai deficit és a 

viszonylagosan megtartott funkciók gyakran nem korrelálnak. Bár kétség nem fér az 

intenzív és idõben kiterjesztett konduktív nevelés nagyobb eredményességéhez, mégis 

elõnyösebb annak kezdetét minél fiatalabb életkorra kiterjesztve, a hospitalizációs 

tünetek megelõzése céljából a szegregáció idõtartamát lerövidíteni. Mára már megszûnt 

a négyéves vagy még ennél is hosszabb idõtartamú konduktív nevelés gyakorlata a Petõ 

Intézetben,  és ezáltal rövidült a családtól való elszakadás ideje is. Ezt az a körülmény 

tette lehetõvé, hogy pedagógiai környezetben multidiszciplináris - szakorvosok, 

konduktorok együttmûködésével - munkacsoportot hoztunk létre, elsõsorban azzal a 

céllal, hogy még több, korábban ezen ellátási formából kirekesztett, eltanácsolt 

gyermeket tudjunk fogadni, akiket korábban a medikális háttér hiánya miatt nem tudott 

az intézet ellátni. Ez az idõszak egybe esett a gyermekideggyógyászat és 

gyermekurológia hazai fejlõdésének felfelé ívelõ szakaszával, így körülményeinkhez 

képest igyekeztünk minél korszerûbb, magasabb színvonalú ellátást biztosítani 

pedagógiai környezetben a SB-s gyermekeink számára is.   

 
 
 
Hipotézisek 
 

1. A VZR-el szövõdött terhességekben a prevencióval (multivitamin/folsav) élõk 

szüleinek szocioökonómiai helyzete (alkalmazotti státusza) nem tér el a 

populációs átlagtól. 

2. Az anyák terhesség alatti akut és krónikus betegségei, valamint a terhesség alatt 

szedett gyógyszerek összefüggésbe hozhatók a VZR kialakulásával.  

3. SB aperta/cystica esetén a vizelet akaratlagos ürítésének tanítása (a vizeletürítés 

kondicionálása) vezikoureterális reflux (VUR) kialakulásához vezet. 
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4. Amennyiben az urológiai kivizsgálás eredményei lehetõvé teszik, válogatott 

betegek körében, indokolt esetben és folyamatos urológiai gondozás mellett a 

vizelet-kondicionálás módszere nem befolyásolja kedvezõtlenül a húgyutak 

állapotát. 

5. Kialakítható a konduktív nevelés eredményeképpen a gyermekek válogatott 

csoportjánál a szociális kontinencia, illetve az önálló vizeletürítés.  

6. A SB eredetû neurogén hólyag esetén alkalmazott vizeletkondicionálás, mint 

„modell”, alkalmas a konduktív tanulási folyamat igazolására. 
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Célkitûzések 
 
 
1. A velõcsõzáródási rendellenességek kialakulásával kapcsolatos három tényezõ 

vizsgálata a hazai epidemiológiai adatatok pontosabb megismerése céljából: 

 Vizsgálni kívántuk a VZR-rel szövõdött terhességek (informative offspring) esetén  

1.1. a perikoncepcionális prevenció (multivitamin/folsav) és a szülõk 

szocioökonómiai helyzetét, 

1.2.   a terhesség II. gesztációs hónapja alatti anyai gyógyszerszedés, valamint 

1.3.   a terhesség I-II., illetve III-IX. hónapja alatt bekövetkezett akut és krónikus 

anyai betegségek és a VZR kialakulása közötti kapcsolatot. 

 

2. VZR-rel (SB aperta/cystica) született, konduktív nevelésben részesülõ 

gyermekek körében végzett vizsgálatok:  

2.1. Tanulmányozni kívántuk, hogy a SB-s gyermekek konduktív nevelése  

 multidiszciplináris ellátórendszer- és munkacsoporttal együttmûködésben 

biztonságosan megvalósítható-e?  

2.2. Meg kívántuk határozni az uroepithelium védelme érdekében az akaratlagos 

vizeletürítés alkalmazását kizáró kritériumokat. 

2.3. Vizsgálni kívántuk a vizeletkondicionálás konduktív nevelésben alkalmazott 

eljárására vonatkozó összefüggéseket a VUR, a vizelet retenció, a húgyuti 

infekció, az intermittáló katéter alkalmazása és a szociális kontinencia 

kérdéseiben. 

2.4. Kerestük a választ arra a kérdésre, hogy a konduktív pedagógiában 

alkalmazott vizeletkondicionálás módszerén keresztül (a gyermekek egy 

gondosan válogatott csoportjánál) a SB aperta/cystica eredetû neurogén hólyag, 

mint „modell” alkalmas-e a tanulási folyamat létrejöttének bizonyítására? 

2.5. Új megállapítások megfogalmazása klinikai vizsgálataink ismeretében a 

konduktív nevelésre vonatkozóan. Fel kívántuk hívni a figyelmet az intenció 

funkcionális neuroradiológiai és elektrofiziológia módszerekkel történõ 

vizsgálatára. 
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Betegek és vizsgálati módszerek 
 

A célkitûzések megvalósítása érdekében a két kérdéskörnek megfelelõ (epidemiológiai 

és klinikai) vizsgálatokat végeztünk. 

 

1. Epidemiológiai vizsgálatok 

 1.202 VZR-rel szövõdött terhesség (informative offspring: az elhalt fõtuszok, az elektív 

abortuszból származó esetek és a megszületettek együttes száma) alapján a fejlõdési 

rendellenesség kialakulását befolyásoló, a célkitûzésben megfogalmazott három 

kérdéskört kutattuk. Csak akkor kapunk megbízható információt e fejlõdési 

rendellenességgel kapcsolatban, ha az összes VZR-el szövõdött terhesség (informatív 

offspring) adatait feldolgozzuk, és azt értékeljük. A vizsgálathoz 2 kontrollcsoportot 

hoztunk létre, ezek egyike a 38.151 fejlõdési rendellenesség nélküli esetet tartalmazó 

populációs kontrollcsoport (fejlõdési rendellenesség nélkül születettek, nemük, születés 

naptári hete és a szülõk lakóhelye alapján, mely adatok Központi Statisztikai Hivataltól 

származtak). A másik kontrollcsoportot 22.475 egyéb fejlõdési rendellenességgel 

születettek alkották (beteg-kontrollcsoport). A kitöltött kérdõíveket fejlõdési 

rendellenesség esetén általában az 1,6 posztnatális hónapban, a populációs kontroll 

csoportokban pedig a 3,5 posztnatális hónapban küldték vissza. 

 

1.1. A VZR-re vonatkozó adatok a Veleszületett Rendellenességek Országos 

Nyilvántartásának (VRONY) és a Veleszületett Rendellenességek Magyar Eset-

Kontroll Felügyelete (1980-1996 közötti) adatbázisán alapultak (31, 33, 135). 

1.2. A szülõkhöz kérdõívet juttattunk el, így a vizsgált adatok egy részét az általunk 

kiküldött kérdõív megválaszolásával a családok szolgáltatták közvetlenül. 

1.3. Feldolgoztuk a perinatális ellátás során felírt gyógyszerekre és anyai betegségekre 

vonatkozó adatokat az anyák által beküldött terhesgondozási könyvek bejegyzései 

alapján. 

1.4. Amennyiben nem érkezett válasz megkeresésünkre, a területileg illetéket védõnõk 

felkeresték és kikérdezték a fejlõdési rendellenességben érintett családokat, valamint a 

populációs kontrollként szereplõ, összesen 200, a kérdõívekre nem válaszoló családot.  
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1.5. Az alkalmazotti státusz (a szocioökonómiai helyzet megítélése) magyarországi 

osztályozása:   

I. Felsõfokú végzettséggel rendelkezõ értelmiségiek (12 évet meghaladó 

tanulmányok) 

II. Felsõ- vagy középfokú végzettséggel rendelkezõ igazgatási vagy ügyviteli 

munkát végzõk (általában 12 év tanulmányi idõ) 

III. Szakmunkások (általában 10-12 év tanulmányi idõ) 

IV. Betanított munkások (általában 8 év tanulmányi idõ) 

V. Segédmunkások (8 évnél kevesebb tanulmányi idõ) 

VI. Egyéb (tanulók, háztartásbeliek, munkanélküliek, a korhatár elérése elõtt 

nyugdíjazottak stb.) 

 

2. Klinikai vizsgálatok 

 

A Nemzetközi Petõ Intézetben 1987-2000 között SB aperta/cystica következtében 

konduktív fejlesztésben részesülõ 112 (2-7 éves, 54 fiú/58 lány) gyermeknél a tanulási 

folyamat kialakulását vizsgáltuk.  

 

Multidiszciplináris munkacsoportot hoztunk létre gyermekideggyógyász (a szerzõ) 

vezetésével, gyermekgyógyász, urológus, ortopédsebész, konduktor-gyógypedagógus, -

pszichológus, -logopédus közremûködésével az alábbi feladatok ellátására: 

 

? Konduktív fejlesztési terv készítése. 

? Állapotfelmérés: 2 havonta, illetve akut betegség esetén gyermekgyógyászati, 

évente antropometriai mérések, a konduktív nevelést követõ 6-8. hónap között n. 

peroneus motoros idegvezetési sebességének adatai. A disszertációban nem 

részletezzük, utalunk korábbi publikációra.(90)  

? Urológiai gondozás (vizsgálati protokoll, melyet a 2. 1-ban részletezünk) 

? A shuntviselés (évente, illetve vezetési zavar esetén azonnali shunt-kontroll), 

epilepszia-gondozás, (3-6 havonta gyógyszerszint, évente szeriális EEG, 

felvételkor koponya UH/CT.) A vizsgálatok eredményeirõl több alkalommal is 

beszámoltunk (93, 5)  
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? Iskolaérettségi vizsgálat.(beiskolázás elõtti vizsgálat) 

? Az anya újabb graviditása esetén együttmûködés genetikai tanácsadókkal. 

? Egészséges életmód szemléletének kialakítása: megfelelõ folyadék-bevitel, bõr-

edzés, rost és ballasztanyagban gazdag táplálékbevitel, megfelelõ mozgásigény 

kialakítása.  

? Integrálást követõen: állapotkövetés és konzultatív tanácsadás (életviteli 

problémák, továbbtanulás, párkapcsolat kérdései). 

? Információátadás és kapcsolattartás -a team tagjai, és elsõsorban a gyermek 

szülei, a lakóhelyén tevékenykedõ konduktor, szükség esetén körzeti 

gyermekorvos, védõnõ, késõbbiekben óvodai, iskolai pedagógus- között.  

 

A munkacsoport tevékenysége abban különbözik elsõsorban az orvosi rehabilitációtól, 

hogy pedagógiai szemlélettel nyújt multidiszciplináris ellátást. (4. ábra) A neveléssel 

egységes szerkezetben biztosítja a betegek obligát és preventív medikális ellátását. 

A konduktív nevelés hatékonyságának és e nevelési folyamatban résztvevõ MMC-s 

gyermekek állapotának felmérésére ajánlást dolgoztunk ki, melynek ismertetésére 

ezúttal nem térek ki, utalnék e témakörrel kapcsolatos korábbi publikációinkra (93, 

96,103,92) 

  

A klinikai vizsgálatok során a multidiszciplináris munkacsoport vizsgálta és 

összehasonlította a konduktív nevelést megelõzõen és annak befejezésekor a vizelet 

kondicionálásával összefüggõ teljesítményeket. 

  

Mivel a konduktív nevelést megelõzõen legtöbbjüknél megtörtént az elõzetes urológiai 

kivizsgálás a neurogén hólyag elektroterápája kapcsán, így ismert volt a hólyag típusa: 

areflexiás („petyhüdt”, detruzor-areflexia, sphincter-areflexia érzéskieséssel), 

hiperreflexiás („spasztikus” „reflexhólyag” detruzor –hiperreflexia, sphincter-

hiperreflexia, érzéskieséssel).  
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A betegek demográfiai adatai: 

 

112 (2-7 éves, 54 fiú, 58 lány) konduktív óvoda elõkészítõ, illetve konduktív óvodai 

nevelésben részesülõ SB-s gyermeket vizsgáltunk 1987-2000 között. 

A konduktív nevelés kezdetekor az átlag életkor 42,19 hó+/-4.9 hónap, a medián 42 

hónap volt. Közülük a legfiatalabb gyermek 34 hónapos volt. 

A konduktív nevelés idõtartamának átlaga 21.65 +/-5.7 hónap volt. A legrövidebb 

11, a leghosszabb konduktív nevelésben töltött idõtartam körükben 34 hónap volt. 

 

 A spinalis lézió magassági lokalizációját a 8. ábra szemlélteti.  A vizsgált gyermekek 

többségénél a lézió magassági megoszlása lumbosacralis többletet (80%) mutatott. Nem 

zártuk ki azokat a gyermekeket a vizsgálatból, akiknél a magas (thoracalis 4%, 

thoracolumbalis 6%) lokalizáció miatt nem került sor újszülöttkorban a rekonstrukciós 

mûtétre. Véleményünk szerint a spinális lézió nemcsak magasság, hanem mélység 

függõ is. Betegeinket az ürítési funkciók szempontjából globálisan kezeltük. Nem 

találtunk lényeges különbséget a kontinensek (spontán ürítõk) léziójának magassági 

lokalizációjában. 

 

 

8. ábra A spinalis lézió magassági lokalizációja 
(n = 112)

4% 6%
10%

80%

thoracalis (esetszám = 4) thoracolumbalis (esetszám = 7)
lumbalis (esetszám = 11) lumbosacralis (esetszám = 90)
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2.1. Az urológiai vizsgálatok a munkacsoport által felállított protokoll alapján 

történtek: 

 

? havi/2 hetente vizelet bakteriológiai vizsgálat (a sterilitás ellenõrzésével) 

? konduktív nevelést megelõzõen, majd 4-6 hetente hasi UH vizsgálat (vizelet 

retenció a hólyagban, hólyagfal, ureterek, VUR megítélése) 

? évente urodinamikai vizsgálat (hólyagkontrakció, szinergia-disszinergia, 

nyomásviszonyok, compliance) 

? évente miktiós cisztográfiia   

? évente i.v. pielográfia  

? 6 havonta vesefunkció (vérkémiai vizsgálat) 

? indokolt esetben veseszcintigraphia 

 

Az elõbbiek figyelembe vételével 70 gyermek tanulhatta a vizeletkondicionálást a 

multidiszciplináris team felügyelete mellett. 42-en a kizáró kritériumokra tekintettel 

nem vettek részt a továbbiakban a vizsgálatban. 

 

2.2. Az akaratlagos vizeletürítés alkalmazását kizáró kritériumokat  

 

 

? 3 év alatti életkor 

? jelentõs retenció 

? IV-V. stádiumú VUR,  

? flaccid hólyag + VUR, 

? kétoldali VUR,  

? recidíváló pyelonephritis,  

? mentális (közepes vagy súlyos fokú) retardáció  

 

figyelembe véve választottuk ki a vizeletkondicionálás elsajátítására alkalmas 

gyermekeket.  
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2.3. A vizeletkondicionálás tanulását megelõzõen felmértük az esetleges VUR jelenlétét 

és annak súlyosságát. Osztályoztuk aszerint, hogy (i) nincs VUR, (ii) egyoldali I-II. 

stádiumú, (ííí) egyoldali III-IV.stádiumú VUR, melyet  a  konduktív nevelés  egész 

tartama alatt kontrolláltunk.  

 

2.4. A vizeletkondicionálás  akaratlagos ürítésének fázisait meghatároztuk és 

folyamatosan ellenõriztük kivitelezését: 

 

? folyamatos mély hasi ki- és belégzés, (Valsalva-módszer) majd préselés, 

? a has erõteljes, ritmikus kitolása-behúzása, majd préselés, 

? helyzetváltoztatással a törzs elõrehajlása, csípõemelés, majd préselés, 

? a hólyag feletti hasfal ritmikus kopogtatása ujjbeggyel, majd préselés. 

 

A kondicionálás tanulási folyamatában nem alkalmazunk hólyag expressziót (Credé féle 

manõver), e helyett Valsalva-technikával, a légzési segédizmok használatba vételével, 

valódi érzés-szenzációk nélkül következik be az akaratlagos vizeletürítés. A hasprés 

alkalmazását nem tekintjük expressziónak. 

 

 2.5.      a) Hasi UH segítségével még az akaratlagos kondicionálás tanulását 

megelõzõen (5, 6, 7 ábrák) felsõ képei mutatják a kondicionálás elõtti retenciót, 

meghatároztuk telt hólyag mellett a hólyagtartalmat, majd felszólítottuk a gyermeket az 

akaratlagos ürítésre, illetve ezt követõen mértük a retenciót. (5, 6, 7 ábrák) alsó képei 

demonstrálják: bal telthólyag képe, jobb oldali retenció). Ehhez az adathoz 

viszonyítottuk a konduktív nevelés 4. hónapjától - majd ezt követõen rendszeresen - a 

retenció mennyiségét.  

A hólyag ultrahang vizsgálata alapján a retenció mennyiségétõl függõen három 

csoportot állítottunk fel:  

(í)   jól ürülõ hólyag, a reziduális volumen maximum 20 ml( retenció nélküli), (5. ábra)  

(íí)  közepesen ürülõ hólyag, 20-50 ml reziduális volumen (részleges retenció), (6.ábra)  

(ííí) minimálisan ürülõ hólyag (minimális retenció), 50 ml >  (7. ábra) 

(ív)  változatlan retenció  
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b) rendszeres vizelet bakteriológiai vizsgálat a húgyuti infekció megítélése és 

kezelése céljából, osztályozás szempontjai: (í) húgyuti infekció nem alakult 

ki,(íí) évi 1, (ííí) évi 2-3, (ív) évi 3-4, (v) évi 6> infekció egy naptári év alatt 

c) VUR alakulásának követése az általunk meghatározott osztályozás alapján: 

(í) nem alakult ki, (íí) I-II.  stádiumú, (ííí) III-IV-es stádiumú ettõl 

függetlenül életkori megoszlás alapján is osztályoztuk: (í) 3 és alatt (íí) 3-6 

éves kor (ííí) 6-7 és között 

d) az intermittáló katéter alkalmazásának indikálása (elsõsorban a retenció és 

a húgyuti infekció ismeretében) osztályozás: infekció nélkül, jól ürülõ 

hólyag (20 ml alatti retenció) nem indokolja az intermittáló katéter 

alakalmazását.(í) Katéter nélküli esetek (íí) kizárólag katéter nélkül ürítenek 

és (ív) kombinált módszer: katéter és akaratlagos kondicionálás. 

e) a szociális kontinencia osztályozása: (í) több mint 2 órán túl kontinens, (íí) 

két óráig vagy annál rövidebb idõtartamig tartja vizeletét, (ííí) folyamatosan 

inkontinens. Megfigyeltük és dokumentáltuk az inkontinencia kiváltó ingerét 

a konduktív nevelést megelõzõen, majd annak végén. Értékelését a 

következõ osztályozás alapján végeztük: (í) nyugalom, (íí) mozgás, (ííí) 

hasprés az inkontinencia kiváltó körülménye. 

 

1.Az VZR epidemiológiai vizsgálatainak statisztikai feldolgozása 
 
A statisztikai elemzés a SAS 8.02 verziójú statisztikai szoftver csomag alapján készült. 

(SAS Institute Ins., Cary, Észak-Karolina, USA).  

 

1.1. A szülõk alkalmazotti (szocioökonómiai) státusza és a folsav/multivitamin 

prevenció, valamint a VZR kialakulása közötti kapcsolat. 

Elõször a terhesség kimenetelét hasonlítottuk össze a különbözõ VZR típusokban a ? 2 

teszt segítségével.  

Másodszor a szülõk fõ kvantitatív demográfiai adatait hasonlítottuk össze a vizsgálatban 

szereplõ három csoport között Student t-teszt alapján, és ezeket változóként alkalmaztuk. 

Harmadszor az anya és az apa alkalmazotti státuszának megoszlását hasonlítottuk össze 

a VZR különbözõ típusaiban és alkalmaztuk a ? 2 tesztet.  
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A következõ lépésben összehasonlítottuk az anya és az apa alkalmazotti státuszának 

megoszlását a három vizsgált csoport között és kiszámoltuk a módosított esélyhányadost: 

odds ratio (OR) a 95%-os konfidencia intervallummal: confidentia intervallum (CI).  

Végül összehasonlítottuk a folsav/a multivitamin anyai alkalmazását a három vizsgált 

csoport: a VZR esetek, a populációs-, és a beteg-kontrollcsoport között, és egy általános 

logisztikai regressziós modellben meghatároztuk a módosított OR-t a 95%-os CI-vel. 

 

1.2. Az anya terhesség alatti gyógyszerszedése és a VZR kialakulása közötti 

kapcsolat 

Elõször a terhesség kimenetelét vizsgáltuk a különbözõ VZR típusokban és hasonlítottuk 

össze a ?2 teszt segítségével. Másodszor a szülõk fõ kvantitatív demográfiai adatait 

hasonlítottuk össze a vizsgálatban szereplõ három csoport között az esélyhányados (OR) 

alapján 95%-os CI-vel és ezeket alkalmaztuk változóként. Változónak tekintettük az 

anyai betegségeket is. Harmadszor összehasonlítottuk különbözõ gyógyszerek 

alkalmazásának prevalenciáját (legalább 5 eset a teljes VZR csoportban, az 

antiepileptikumok kivételével) a VZR különbözõ csoportjaiban, és kiszámoltuk az OR-t a 

95%-os CI-vel. Végül összehasonlítottuk különbözõ gyógyszerek alkalmazásának 

prevalenciáját a második gesztációs hónapban a három vizsgált csoportban: a VZR, a 

populációs-, (változó: anyai betegségek) és a beteg-kontrollcsoportban (változók: anyai 

életkor és betegségek), és egy általános logisztikai regressziós modellben meghatároztuk 

a módosított OR-t a 95%-os CI-vel.  
 

1.3. Az anya terhesség alatti akut és krónikus betegségei és a VZR kialakulása 

közötti kapcsolat 

Elõször a terhesség kimenetelét vizsgáltuk a különbözõ VZR típusokban és hasonlítottuk 

össze a ?2 teszt segítségével. Másodszor a gyakori (kvantitatív demográfiai) szülõi 

adatokat hasonlítottuk össze a vizsgálatban szereplõ három csoport között a Student-t 

teszt alapján. Változónak tekintettük a gyógyszerek terhesség alatti alkalmazását is. 

Harmadszor a különbözõ VZR esetén összehasonlítottuk az akut és krónikus anyai 

betegségek elõfordulását és kiszámoltuk az OR-t a 95%-os CI-vel. Végül 

összehasonlítottuk az elsõ és második gesztációs hónapban a VZR a három fõ 

csoportjában a diagnózis alapján az akut és krónikus anyai betegségek elõfordulását a 
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populációs,- és a beteg-kontrollcsoportokban, majd egy általános logisztikai regressziós 

modellben meghatároztuk a módosított OR-t a 95%-os CI-vel. 

  

2. A klinikai vizsgálatok feldolgozásának statisztikai módszere  

 

Az alkalmazott programcsomag: SAS 8.02 és Excel (a kördiagramok szerkesztésénél). 

Kördiagramot szerkesztettünk a fontosabb változók prezentálására (esetszám és 

százalékok feltüntetése). 

Gyakoriság táblázatokat szerkesztettünk a kondicionálás elõtti és kondicionálás utáni 

értékek összehasonlítása céljából (feltüntettük a csoportoknak megfelelõ esetszámot és 

százalékos elõfordulásukat). 

Pearson féle chi-négyzet statisztikával vizsgáltuk a kondicionálás elõtti és kondícionálás 

utáni értékek eltéréseiet. Kiszámoltuk a megfelelõ statisztikák értékét, melybõl egy p-

értéket nyertünk. A p-érték segítségével meghatároztuk, hogy 95 % -os szinten 

szignifikáns-e az eltérés.  
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Eredmények, következtetések 
 

 1. Velõcsõ-záródási zavarok kialakulását befolyásoló három tényezõ vizsgálata  

I. táblázat  A  VRMEK 1980-1996 közötti, a VZR-re vonatkozó adatbázisa 
 a VZR három fõ csoportjának megoszlása, a terhességek kimenetele és a VZR-rel szövõdõ terhességbõl származó 

utód neme 

AN SB aperta/cystica EC Összesen Különbségek 
A terhesség 
kimenetele 

N % N % N % N % ?2 2 P 

Abortusz 33 11,38% 35 4,80% 8 4,37% 76 6,32% 16,5 0,0003 

Halvaszülés 154 53,10% 42 5,76% 21 11,48% 217 18,05% 320,6 <0,0001 

Élveszülés 103 35,52% 652 89,44% 154 84,15% 909 75,62% 335,7 <0,0001 

Összesen 290 100,00% 729 100,00% 183 100,00% 1202 100,00%     

Lány 203 70,00% 421 57,75% 101 55,19% 725 60,32% 

Fiú 87 30,00% 308 42,25% 82 44,81% 477 39,68% 

15,4 <0,0001 

 

Az I. táblázat alapján a VZR három csoportjában az abortusz, halvaszülés és az 

élveszületés eloszlása szignifikánsan különbözõ. (Pearson-féle chi-négyzettel végzett 

statisztikai számítások eredménye és az ebbõl kalkulált p-érték alapján: abortusz 

p=0,0003, halvaszülés p<0,0001, élveszülés p<0,0001). Anencephalia (AN) esetén az 

abortusz (n=33, 11,38%) és a halvaszülés(n=154, 53,10%) sokkal gyakoribb, mint a 

VZR másik két csoportjában, a SB-ban és az encephalocelében (EC). A nemek 

eloszlásának tekintetében a lányok elõfordulása jóval gyakoribb a fiúkhoz képest 

szignifikáns p<0,0001 szinten.  

 

1.1 A szülõk szocioökonómiai - alkalmazotti – státuszának szerepe a 

folsav/multivitamin perikoncepcionális alkalmazásában és a VZR kialakulásának 

kapcsolata  

A II. táblázat a születési sorrend, valamint az anyai és apai életkor középértékét 

mutatja a VZR három csoportjában, valamint a populációs-, és beteg-kontrollcsoportban. 

Nem találtunk nyilvánvaló különbséget a VZR és a populációs kontrollcsoport között, de 

az anyai életkor középértéke a beteg-kontrollcsoportban valamivel magasabb volt. 

(Student-féle t-test alapján t=2,4; p=0,02). Szignifikáns különbséget találtunk a VZR-
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populációs kontrollcsoportban a szülési sorrend tekintetében (t=2,29; p=0,02) 

szignifikancia szinten.  

 

A III. táblázat adatai alapján az anya alkalmazotti státuszának megoszlását tekintve a 

VZR három csoportjában nem mutatott szignifikáns különbséget. (mivel mindegyik p 

érték p>0,05) 

 

A IV. táblázatban a három vizsgált csoport közül a  VZR-populációs kontrollcsoport 

tekintetében szignifikáns különbséget találtunk a diplomás anyák körében, mivel 

OR=0,8; CI=0,7-0,9. Az anyák körében az értelmiségiek aránya valamivel alacsonyabb 

volt, míg a betanított és a segédmunkások, valamint az egyéb kategóriába tartozók aránya 

magasabb volt a VZR csoportban, mint a populációs kontrollcsoportban. A VZR esetek 

és a beteg-kontrollcsoport összehasonlítása azonban alacsonyabb alkalmazotti státuszt 

mutatott az utóbbiban (az értelmiségi és különösen az igazgatási kategória aránya 

alacsonyabb, míg az egyéb kategóriába tartozók aránya magasabb volt). 

 

Az elektív abortuszok arányát tekintve az anya alkalmazotti státusza alapján nem 

találtunk szignifikáns különbséget p>0,05 (V. táblázat), bár az egyéb kategória kizárása 

után U alakú trend vált láthatóvá. 

 

Az apa alkalmazotti státuszára nézve a VZR három csoportja egy foglalkozási 

kategória kivételével hasonló volt, (VI. táblázat) az AN szignifikánsan gyakoribb volt a 

diplomások körében, mint a diploma nélküliknél (?2 2=8,71; p=0,01) szignifikancia 

szinten. 

 

A VII. táblázat meglepõ különbséget mutat a VZR és a VZR-populációs 

kontrollcsoport között az apa alkalmazotti státusza szempontjából. A VZR csoportban 

az értelmiségiek aránya magasabb, míg a szakmunkások és az egyéb kategória aránya 

alacsonyabb volt, mint a populációs kontrollcsoportban. A VZR esetek és a beteg 

kontrollcsoport összehasonlítása az értelmiségi (OR=1,5; CI=1,3-1,8) és az igazgatási 

munkakörben foglalkoztatott apák (OR=1,5; CI=1,3-1,7) magasabb arányát mutatta a 
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VZR csoportban, szemben a szak- és segédmunkások, valamint az egyéb kategória 

alacsonyabb arányával. 

 

Amint az a VIII. táblázatból látszik, a folsav alkalmazása a populációs 

kontrollcsoportban volt a legmagasabb és a VZR csoportban a legalacsonyabb. A folsav 

perikoncepcionális alkalmazása sajnos nem volt gyakori, de a legalacsonyabb (2,7%) a 

VZR csoportban, a legmagasabb (3,9%) pedig a populációs kontrollcsoportban volt. 

Érdeklõdésünk azonban elsõsorban arra irányult, hogyan viszonyul a folsav terhesség és 

perikoncepcionális idõszak alatti szedése az anya alkalmazotti státuszához. A folsav 

terhesség alatti alkalmazásának aránya mindhárom csoportban a menedzser (igazgatási) 

munkakörben alkalmazott anyák körében volt a legmagasabb, míg az egyéb kategóriában 

a legalacsonyabb. A második legalacsonyabb értéket az értelmiségiek körében találtuk a 

VZR csoportban, míg a populációs kontrollcsoportban az értelmiségiek a második 

legmagasabb értéket képviselték. A folsav perikoncepcionális szedését vizsgálva 

azonban a legmagasabb értéket az értelmiségi (különösen a VZR csoportban) és a 

menedzser kategóriában, a legalacsonyabbat az egyéb, a segéd- és betanított munkás 

kategóriában találtuk.  Vagyis a vizsgálat ismételten alátámasztja a folsav protektív 

hatását a VZR kialakulásával kapcsolatban. 

 

A multivitamin terhesség alatti szedése a populációs kontrollcsoportban fordult elõ a 

legmagasabb, és a VZR csoportban a legalacsonyabb arányban (IX. táblázat). A 

legmagasabb értékeket az értelmiségi, a legalacsonyabbakat a segédmunkási körben 

észleltük. Az egyéb kategória eredménye azonban ugyanolyan magas volt a VZR 

csoportban, a populációs kontrollcsoportban pedig a második legmagasabb. A 

multivitamin perikoncepcionális alkalmazásának vizsgálata az anyák alacsony száma 

miatt nem volt lehetséges. 

 

1.2. Az izolált VZR és a terhesség alatti akut és krónikus anyai betegségek közötti 

kapcsolat vizsgálatának eredményei 

A gesztációs kort az utolsó menstruáció elsõ napjától számítottuk, és három 

idõintervallumot vettünk figyelembe: (i) Organogenezis elõtti elsõ terhességi hónap. A 

gesztáció elsõ két hete megelõzi a fogamzást, míg a második két hét magába foglalja a 
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pre- és implantációs idõszakot, amikor a „minden vagy semmi” szabály érvényesül, 

vagyis nem alakulhat ki fejlõdési rendellenesség. Az elsõ gesztációs hónapban elõforduló 

(már korábban is meglévõ) krónikus betegségek a terhesség során is fennállnak. Az elsõ 

gesztációs hónapban lezajlott akut anyai betegségek gyakran folytatódnak a második 

hónapban is, így ezek az anyák alkotják az I.- II. gesztációs hónapban érintettek 

csoportját. (ii). A II. gesztációs hónap kritikus idõszak a VZR kialakulása szempontjából. 

(iii). A III-IX. gesztációs hónap már nem jelent veszélyt a VZR kialakulásával 

kapcsolatban. 

 

A X. táblázatban a terhesség alatti különbözõ akut anyai megbetegedések száma és 

megoszlása látható a három fõ VZR rendellenességben. A VZR három fõ csoportjában 

megbetegedések száma nem mutatott szignifikáns különbséget. A különbözõ betegség-

csoportok vizsgálatakor nem kaptunk szignifikáns különbséget, egy kivételével: az AN 

csoportban az akut anyai genitális betegségek alacsonyabb prevalenciáját észleltük. A 

vártnak megfelelõen alakult a VZR-rel társuló terhességekben a lánymagzatok túlsúlya. 

 

A XI. táblázat a különbözõ akut anyai megbetegedések prevalenciáját hasonlítja össze 

az I-II és a III-IX. terhességi hónapok között a három vizsgált csoportjában. Az anyai 

akut megbetegedések hiánya a populációs kontrollcsoportban a legmagasabb (63,30%), 

míg a VZR csoportban a legalacsonyabb (50,17%). A beteg kontrollcsoportban észlelt, a 

VZR-rel összehasonlítva alacsonyabb prevalenciát (60,01%) egy betegség alacsonyabb 

elõfordulásával magyarázzuk. Kiszámítottuk a módosított OR-t az anyai életkor és 

foglalkoztatottság, születési sorrend és gyógyszerfogyasztás, mint zavaró változók 

tekintetében. A VZR és a populáció kontrollcsoportból számított OR az akut anyai 

betegségcsoportban nagyobb értéket mutatott az I-II. terhességi hónapban a VZR 

csoportban (ez alól csupán a ritkán elõforduló dermatitis az egyetlen kivétel). Az OR 

influenza esetén 3,1, (CI=95%; 2,3-4,3,) vagyis  szignifikáns. Nátha esetén 2,8 

(CI=95%;2,1-3,6) a  VZR-rel  születettek  retrospektív vizsgálatkor. A légzõszervi akut 

megbetegedéseknél (egy kivételével) l feletti, 3 kórképnél pedig ezt is jelentõsen 

felülmúló OR-t kaptunk a VZR csoportban. Bronchitisnél legmagasabb az OR: 4. Az 

emésztõrendszeri betegségek csoportja csak összesítve múlta felül az OR-t. Az akut 

anyai megbetegedések közül a húgyutak, illetve a genitáliák betegségeinek 
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kategóriájában egy-egy betegség mutatott szignifikánsan magasabb OR-t (cystitis 

OR=2,7; vaginitis OR=1,9). A hét betegségi kategóriából mégis csupán háromnál volt 

magasabb OR a VZR csoportban a beteg-kontrollcsoporttal összehasonlítva, ahol az OR 

alacsonyabb. Az influenza és megfázás során szignifikánsan magasabb OR-t kaptunk 

VZR-ben is (OR=1,8). A légzõszervi betegségek közül csak tonsillitisben volt 

szignifikánsan magasabb az OR a VZR csoportban (OR=1,7). Érdemes kiemelni a 

cystitis (OR=2,3) és vaginitis (OR=1,8) kapcsán talált magasabb OR értéket a VZR 

csoportban.  

 

A különbözõ krónikus anyai betegségek száma és megoszlása nem mutatott 

szignifikáns különbséget a VZR három csoportjában (XII. táblázat), emiatt ezeket az 

adatokat összevontuk.  Nem volt szignifikáns különbség a vizsgált és a várt leány nemi 

többlet esetén sem.  

 

A XIII. táblázat a különbözõ krónikus anyai betegségek számát és megoszlását 

mutatja a három vizsgált csoportban. Ezen krónikus betegségek számszerû megoszlása 

nem mutat nyilvánvaló különbséget a vizsgált csoportok között. Az I-II. terhességi 

hónapban magasabb OR-t kaptunk migrén típusú fejfájás esetén, ha a VZR-populációs 

kontroll csoportot összehasonlítjuk (OR=1,6). Viszont a beteg-kontrollcsoport és a VZR 

összehasonlításakor az ovarium cysta és más krónikus genitális betegségek mutattak 

magasabb OR-t a VZR csoportban, azonban ezek a különbségek csak a VZR csoportba 

tartozó 4, illetve 7 anya adatain alapultak.  

 

1.3. Az anya terhesség alatti gyógyszerszedése és az izolált VZR kialakulása közötti 

kapcsolatot vizsgálatának eredményei 

A Veleszületett Rendellenességek Magyar Eset-Kontroll Felügyelete (VRMEKF) 542 

gyógyszert jegyez, ezekbõl azonban csak azokat vizsgáltuk, amelyeket a VZR-rel járó 

terhességek csoportjában legalább 5 anya szedett. A kémiai szempontból azonos 

szerkezetû gyógyszereket összevontuk. Ezen kívül csak a terhesség második hónapjában 

vizsgáltuk a gyógyszerszedést, mivel a VZR szempontjából ez a kritikus idõszak. A 

gyógyszerek vizsgálatakor természetesen ki kell zárni az emlékezeti torzulást (recall 

bias).  
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121 hatóanyagról gyûjtött adatok alapján csak az oxytetracyclin, carbamazepin és a 

valproatsav mutatott összefüggést a VZR-rel. Úgy tûnt, hogy közvetett összefüggés lehet 

a nagy dózisban szedett exogén ösztrogének, mint a clomiphen, chorialis gonadotropin, 

lynesterol valamint ergotamin és a VZR között. Ezen szerek hatásának az anya (korábbi 

meddõsége miatt) többnyire a VZR szempontjából kritikus idõszak elõtt volt kitéve. 

 

A vizsgált terhesség alatt alkalmazott gyógyszerek száma szerinti megoszlás (XIV. 

táblázat) némi különbséget mutat a VZR három csoportja között, mivel az AN 

csoportban magasabb a gyógyszert nem szedõk (N=99; 34,1%) és alacsonyabb az összes 

kezelésben részesülõk aránya (N=191;65,9%). Ez az elektív abortuszok nagyobb aránya 

miatti rövidebb gesztációs idõszakkal magyarázható. A VZR három csoportját a további 

elemzésekben mindazonáltal összevonjuk. Ebben a megközelítésben nem mutatkozott 

szembeötlõ különbség az összes VZR eset (70,1%), a populációs-, (69,6%) és a beteg 

kontrollcsoport (68,8) között. 

 

A XV. táblázat mutatja a különbözõ terhesség alatti gyógyszerfogyasztást a hatóanyag 

szerinti csoportosításban a VZR három csoportjában. Érdemes megjegyezni, hogy 

bizonyos ritkán alkalmazott antiepileptikumok csak a SB-vel mutattak összefüggést. 

Általánosságban a megfigyelt lánymagzatok száma megfelelt a VZR-rel járó 

terhességekben tapasztalt leány túlsúly alapján várt értékeknek. Csak két antiemetikus 

hatású gyógyszer, a dimenhidrinát (17%) és a thiethylperazin (17%), továbbá a 

phenolphthalein (27%) és a nitrofurantoin (19%) esetében volt valamivel alacsonyabb az 

észlelt lánymagzatok száma. 

 

Az XVI. táblázatban a terhességgel összefüggõ gyógyszerfogyasztást mutatjuk be a 

három vizsgált csoportban. Ezek azok a gyógyszerek, amelyeket a fenyegetõ vetélés, 

terhesség alatti nausea és hányás, preeclampsia, koraszülés stb. megelõzésére és/vagy 

kezelésére alkalmaznak. A populációs kontrollcsoporthoz képest a VZR csoportban az 

allylestrenolt (OR=1,4; CI=1,1-1,8) és a terbutalint (OR=2,3; CI=1,1-4,9) lényegesen 

gyakrabban szedték a II. gesztációs hónapban. A VZR csoport és a beteg kontrollcsoport 

összehasonlításakor azonban nem tapasztaltunk ilyen különbséget.  
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Külön vizsgáltuk a hormonokat, különösen a nõi nemi hormonokat és a 

corticosteroidokat is, és nem tapasztaltunk számottevõ eltérést a három vizsgált csoport 

között (XVII. táblázat). A II. gesztációs hónap folyamán a VZR csoportban az anyák 

nem szedtek clomifent. Korábbi (vagyis az I. hónap alatti vagy a fogamzás elõtti) 

alkalmazása azonban valamivel gyakoribb volt a VZR csoportban.  

 

A XVIII. táblázatban a mikróbaellenes gyógyszerek adatait foglaltuk össze a három 

vizsgált csoportban. 20 gyógyszer vagy hatóanyag-csoport közül 18 elõfordulása hasonló 

volt a II. gesztációs hónapban a 3 vizsgált csoportban. A két kivétel az oxytetracyclin és 

a cotrimaxozal volt. Az oxytetracyclin szedése azonban lényegesen gyakoribb volt a 

VZR csoportban mind a populációs kontroll-, (OR=7,2 CI=2,9-17,9), mind a beteg 

kontrollcsoporthoz (OR=2,6; CI=1,6-6,2) képest, míg a cotrimaxozal alkalmazása a VZR 

csoportban csak a populációs kontrollcsoporttal (OR=3,2; CI=1,3-8,2) összehasonlítva 

volt magasabb. 

 

A gyulladáscsökkentõ gyógyszerek alkalmazását a XIX. táblázat a három vizsgált 

csoportban szemlélteti. A populációs kontrollcsoporthoz (OR=2; CI=1,2-3,6) képest az 

acetylsalicylsav alkalmazása a VZR csoportban gyakoribb, a beteg kontrollcsoporthoz 

viszonyítva azonban nem. 

 

Az antiepileptikumok vizsgálata számunkra különösen érdekes volt, ezért a XX. 

táblázat a három vizsgált csoportban szedett összes gyógyszert tartalmazza. A 

barbiturátok és a diazepam adására azonban többnyire nem az anya epilepsziájával 

összefüggésben került sor. A diazepamot az anyák fõként fenyegetõ vetélés és koraszülés 

esetén kapják, míg a barbiturát származékokat – általában más gyógyszerekkel 

kombinálva – különbözõ megbetegedések kezelésére használják. A diazepam 

alkalmazását tekintve a II. gesztációs hónapban magasabb volt az OR mind a populációs 

kontrollcsoporttal (OR=2,9; CI=1,9-4,3), mind a beteg-kontrollcsoporttal (OR=2,3; 

CI=1,5-3,5), összehasonlítva. A VZR csoportban három, illetve két SB-vel járó terhesség 

II. gesztációs hónapjában az anya carbamazepint, illetve valproátot szedett. A rájuk 

vonatkozó arányszám meghaladta a populációs és a beteg-kontrollcsoportét, de a CI 

alacsony esetszám miatt nagyon széles volt. 
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A XXI. táblázat részletezi az összes többi gyógyszer fogyasztását a három vizsgált 

csoportban. Három gyógyszer, a chlordiazepoxid (OR=2,8; CI=1-7,8), a meprobamát 

(OR=7,9; CI=1,6-37,9), és a pindolol (OR=5,8; CI=1,3-26,4), alkalmazása populációs 

kontrollcsoport adataival összehasonlítva gyakoribb volt a VZR csoportban a II. 

gesztációs hónapban. A VZR és a beteg kontrollcsoport között nem mutatkozott 

különbség e gyógyszerek szedése terén. 

Végezetül az oxytetracyclin, a diazepam, a carbamazepin és a valproátsav (vagyis a 

VZR csoportban mind a populációs-, mind a beteg-kontrollcsoporthoz képest magasabb 

OR-t mutató gyógyszerek) esetében csak az orvos által feljegyzett alkalmazást 

vizsgáltuk, és a lehetséges összefüggések egy kivételével megerõsítést nyertek. (Az 

oxytetracyclin, a diazepam, a carbamazepin és a valproátsav szedése többnyire szerepelt 

az orvosi dokumentációban). Kivételt képezett a diazepam, amely nem érte el a 

szignifikancia szintet.  

 

 

2. Vizeletkondicionálás komplex módszerének és folyamatának vizsgálati 

eredményei  

 

Az akaratlagos vizeletürítés tanulási folyamatának kialakítását SB következtében 

kialakult neurogén hólyag esetén tanulmányoztuk. Azért választottuk ennél az 

irreverzibilis neurogén léziónál a tanulási folyamat vizsgálatát hipotézisünk igazolására, 

mivel ez esetben kizárhatjuk pl. a CP-ben is megjelenõ spontán érési folyamatot. Ez 

utóbbi ugyanis nem mérhetõ objektíven, így CP esetén a tanulási folyamat vizsgálata 

félrevezetõ következtetésekhez vezetne.  

 

 

2.1. Biztonságosan végezhetõ az akaratlagos vizeletürítés tanulása, ha azt megelõzi a 

húgyutak állapotának felmérése, és a veszélyeztetõ tényezõk korai felismerése, amire a 

vizsgálati protokoll megfelelõ lehetõséget biztosít.  
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2.2. A célkitûzésben megfogalmazott, preventív szemléletünknek megfelelõ kritériumok 

alapján nem végezhette az akaratlagos vizeletürítést a potenciális progresszió 

kockázata nélkül 42 gyermek, ennek megfelelõen õket kizártuk a vizsgálatból. (9. ábra) 

9. ábra Az akaratlagos vizeletürítés alkalmazását 
kizáró kritériumok

(n=42)

31%

14%2%17%

10%

12%

14%

3 év alatti kor (esetszám = 13)
jelentõs reziduum (esetszám = 6)
IV.-V. stádiumú VUR (esetszám = 1)
flaccid hólyag + VUR (esetszám = 7)
kétoldali VUR (esetszám = 4)
recidíváló pyelonephritis (esetszám = 5)
mentálisan közepesen vagy súlyosan retardáltak (esetszám = 6)

 
 

A 112 (2-7 év közötti) gyermeknél elvégzett urológiai protokollvizsgálat 92%-ban 

(n=103) igazolt neurogén hólyagot, míg 8%-nál (n=9) normál hólyagot találtunk, 

intakt innerváció mellett. (10. ábra) 

10. ábra A spina bifidás gyerekek urológiai vizsgálatának 
eredménye a konduktív nevelés elõtt (n = 112)

8%

92%

Normál hólyag (esetszám = 9) Neurogén hólyag (esetszám = 103)
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2.3.   a) Mind a 112 gyermeknél vizsgáltuk a VUR kialakulakulását az életkor 

függvényében. A vizeletkondicionálásból fiatal életkoruk miatt kizártak (3 év alatt) 

között már 61.5% (n=8) volt a VUR elõfordulása. Az életkor elõrehaladtával 7 éves 

korig csökkent a VUR gyakorisága, mivel 3-6 éves korig 39.4% (n=28), 6-7 éves kor 

között 35.7%-ban (n=10) igazoltuk. (XXII. táblázat) 

 
 

 
XXII. táblázat A VUR alakulása életkor függvényében (n = 112) 

 
 
 VUR+ VUR-  

Életkor Esetszám % Esetszám % Összesen 
3 év alatt 8 61.5 5 38.5 13 
3 és 6 év között 28 39.4 43 60.6 71 
6 és 7 év között 10 35.7 18 64.2 28 

Összesen 
 

46 
 

41.1 
 

66 
 

58.9 
 

112 
 

 

Nem találtunk szignifikáns összefüggést a kondicionálás ideje alatt az egyoldali VUR 

súlyossági foka tekintetében a kondicionálást megelõzõ, és az azt követõ egy naptári 

évben (? 2
2 = 4.53; p = 0.10). (XXIII.  táblázat) 

 

 
XXIII. táblázat Az egyoldali VUR alakulása a kondícionálás ideje alatt 

(n = 70) 
 
 Nincs VUR I.-II. stádiumú VUR III.-IV. stádiumú VUR Összesen 
Kondícionálás elõtt 34 21 15 70 
Kondícionálás után 24 33 13 70 
Pearson féle chi-
négyzet 

? 2
2 = 4.53 p = 0.10 
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            b) (XXIV.  táblázat) A vizsgálatban részt vett 70 gyermek felénél a 

kondicionálást megelõzõen 51,4% (n=36) nem változott a retenció mértéke, míg 

41.4%-nál (n=29) részleges retenciót találtunk. A kondicionálást követõen 7.1%-nál 

(n=5) nem alakult ki retenció, legtöbbjüknél részleges volt 67.1% (n=47). Szignifikáns 

összefüggést igazoltunk az akaratlagos kondicionálás és az azt megelõzõ idõszak között 

retenció tekintetében, a Pearson féle chi-négyzet statisztikai számításai alapján (? 2
3 = 

49.71; p<0.0001)  magas szignifikancia szinten. 

 
XXIV. táblázat Retenció alakulása a kondícionálás következtében 

(UH vizsgálat alapján) 
 

 retenció 
nélkül 

% részleges 
retenció 

% minimális 
retenció 

% változatlan 
retenció 

% Összesen 

Kondícionálás 
elõtt 

3 4.3 29 41.4 2 2.9 36 51.4 70 

Kondícionálás 
után 

5 7.1 47 67.1 17 24.2 1 1.4 70 

Pearson féle 
chi-négyzet 

? 2
3 = 49.71 p < 0.0001 

 

 

            c) Vizsgáltuk a húgyuti infekciók alakulását a kondicionálást megelõzõ, majd 

azt követõ 4. hónapban. A statisztikai számítások erõsen szignifikáns összefüggést 

találtunk (? 2
1 = 12.60;  p < 0.0001) szinten (XXV. táblázat) 

 

 
XXV. táblázat A húgyuti infekciók alakulása a kondícionálás kezdeti stádiumában 

 
 Infekció + % Infekció - % Összesen 
 
Kondícionálást megelõzõ 4 hónap 

 
46 

 
65.7 

 
24 

 
34.3 

 
70 

 
Kondícionálás elsõ 4 hónapja 

 
25 

 
35.7 

 
45 

 
64.3 

 
70 

 
Pearson féle chi-négyzet 

 
? 2

1 = 12.60 
 

p < 0.0001 
 

A kondicionálást megelõzõ naptári évben, a vizsgálatban részt vett gyermekek 32.9%-

nál (n=23) évi 2-3 húgyuti infekció fordult elõ, 21,4%-nál (n=15) ennél is gyakrabban 

4-5 alkalommal igazolt infekció miatt került sor  tartós, a kórokozó érzékenységének 

megfelelõ célzott terápia alkalmazására.  
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Míg a konduktív nevelést követõ naptári évben 12.9%-nál fordult elõ évi 2-3 (n=13), 

vagy 6 feletti (n=9) húgyuti infekció. Amennyiben tehát egy teljes naptári évben 

vettük figyelembe az infekciók elõfordulását és gyakoriságukat, a statisztikai 

számítások nem mutattak szignifikáns összegüggést a konduktív nevelést követõ, és az 

azt megelõzõ húgyuti infekciók összehasonlítása során. (? 2
2 = 7.27; p<0.12)  (XXVI. 

táblázat) 

 

 

 
XXVI. táblázat Egy naptári év alatt dokumentált húgyuti infekciók száma 

 
 infekció 

nélkül 
% évi 

1 
% évi 2-

3 
% évi 4-

5 
% évi  

6> 
% Összesen 

Konduktív nevelés 
elõtti év 

7 10.0 13 18.6 23 32.9 15 21.4 12 17.1 70 

Konduktív nevelést 
követõ év 

15 27.1 19 28.6 13 12.9 14 18.6 9 12.9 70 

Pearson féle chi-
négyzet 

? 2
4 = 7.27 p = 0.12  

 

 

 

         d) Vizsgáltuk a vizeletürítés módját a konduktív nevelést megelõzõ, majd az azt 

követõ naptári év során. (11. ábra) Legtöbben 67%-ban (n=47) képesek akaratlagosan 

üríteni vizeletüket intermittáló katéterezés nélkül. A kizárólag intermittáló 

katéterezésre szoruló gyermekek vannak képviselve a legkisebb arányban 7%, (n=5), 

27%-uk (n=18) kombinált vizeletürítési módszert igényel, õk azok, akik az akaratlagos 

vizeletürítés mellett indokoltan intermittáló katéterezést igényelnek a húgyutak védelme 

érdekében.  
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11. ábra A vizsgált spina bifidás gyermekek vizeletürítési 
módszerének megoszlása 

(n = 70)

7%

67%

26%

Intermittáló katéterezés (esetszám = 5)

Rendszeresen végzett akaratlagos vizeletkondicionálás (esetszám = 47)

Intermittáló katéterezéssel kombinált akaratlagos vizeletkondicionálás
(esetszám = 18)

 
             e) A konduktív nevelést megelõzõen, a kondicionálás kialakítása során majd a 

konduktív nevelés végén is vizsgáltuk a szociális kontinencia jellemzõ adatit. A 

szociális kontinencia vizsgálatában részt vett gyermekek 20%-a 2 óránál hosszabb 

idõtartamig (n=14) képes volt tartani vizeletét elcsöpögés nélkül.  A kondicionálást 

megelõzõen folyamatosan inkontinensek aránya 61.4%-ról (n=43) 41.4%-ra (n=29) 

csökkent. Szociális kontinencia tekintetében szignifikáns összefüggést igazoltunk (? 2
2 

= 7.50; p = 0.02) a kondicionálást megelõzõ és az azt követõ kontines idõszakok 

tekintetében. (XXVII. táblázat) 

 

 
XXVII. áblázat A szociális kontinencia és  a vizeletkondícionálás kapcsolata 

 
 2h> % 2h<= % folyamatosan 

inkontinens 
% Összesen 

 
Kondícionálás elõtt 

 
5 

 
7.1 

 
22 

 
31.4 

 
43 

 
61.4 

 
70 

 
Kondícionálás után 

 
14 

 
20.0 

 
27 

 
38.6 

 
29 

 
41.4 

 
70 

 
Pearson féle chi-
négyzet 

 
? 2

2 = 7.50 
 

p = 0.02 

 



 50 

Vizsgáltuk az inkontinencia kiváltó ingerét a kondicionálást megelõzõ, majd az azt 

követõ idõszakban. (XVIII. táblázat) A kondicionálást megelõzõen legtöbbjüknek 

62.9% (n=44) nyugalomban is elcsöpögött a vizelete, kondicionálást követõen 22.9 % 

(n=16) a hasprés Valsalva technikával történõ kombinálása vezetett vizeletürítéshez. Az 

inkontinencia kiváltó ingere tekintében tehát kedvezõ helyzetbe kerültek a 

kondicionálást végzõ SB-s gyermekek. A statisztikai számításaink szignifikáns 

összefüggést igazoltak (? 2
2 = 12.98; p = 0.002) szignifinkacia szinten. Ritkább lett 

(62,9%-ról 32,9%r a) a spontán, nyugalomban is bekövetkezõ inkontinencia. Egyúttal 

nõtt az akaratlagos ürítéssel (10%-ról 22,9%-ra) eredményt elérõk száma is. 

 

 
XXVIII. táblázat Az inkontinencia kiváltó ingere 

 
 nyugalom mozgás hasprés összesen 
 
Kondícionálás elõtt 

 
44 (62.9%) 

 
19 (27.1%) 

 
7 (10.0%) 

 
70 

 
Kondícionálás után 

 
23 (32.9%) 

 
31 (44.2%) 

 
16 (22.9%) 

 
70 

 
Pearson féle chi-négyzet 

 
? 2

2 = 12.98 
 

p = 0.002 
 

 

2.4. A konduktív nevelési folyamatban a vizelet akaratlagos ürítése során a rendszeres 

idõközökhöz kötött ürítés kiépítése és fenntartása kondicionálható, elsõsorban a 

személyes higiéne iránti igénnyel és gyakorlattal párosulva. Mindezek alátámasztják, 

hogy az általunk választott vizsgálati modell alkalmas a tanulási folyamat igazolására. 

 

A kondicionálás kiépítésének folyamata kognitív szabályozás útján alakul ki, mely a 

gyermek aktív közremûködése nélkül nem valósulhatna meg.  

Az adaptált hólyagfunkció eredményes kialakítása hozzájárul a SB-s gyermek 

mindennapi életének megkönnyítéséhez, segíti az integráció folyamatát, 

életminõségükben meghatározó tényezõ, kedvezõen befolyásolja 

személyiségfejlõdésüket és szocializációjukat. Mindezek mellett kedvezõ hatást 

gyakorol a krónikus obstipációra is. 
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2.5. Csak akkor tudunk valódi segítséget nyújtani a rehabilitációt igénylõ 

gyermekeknek, ha jobban megismerjük betegségük etiolgógiáját és etiopatogenezisét. 

 

Új megállapítás, hogy a konduktív nevelés során komplex, kognitív tevékenységhez 

kötött tanulási folyamaton alapuló fejlesztést valósítunk meg multidiszciplináris 

munkacsoport részvételével.  

 

Vizsgálataink igazolták, hogy a kognitív tevékenységen alapuló aktív részvétel 

eredményeként az adaptív funkciók kialakításával létrejönnek az ürítési funkciók SB 

eredetû neurogén hólyag (innerváció, spinális afferentáció-, és efferentáció hiányában) 

esetén is. SB-s gyermekek konduktív nevelési (pedagógiai) környezetben történõ 

komplex ellátása kizárólag protektív szemléletû, multidiszciplináris team 

tevékenysége mellettvalósulhat meg. 

 

 
 



 52 

 
Megbeszélés 
 
 
 
 

A korai agykárosodást befolyásoló módszerek hatékonyságának értékelése 

különleges problémát jelent, elsõsorban etikai megfontolások miatt.(66, 69.) Komoly 

nehézséget jelent a SB és a CP tüneteinek összetettsége, valamint az a tény, hogy nincs 

két azonos életkorú, és eredetû, egyforma neuropatológiai következménnyel járó, 

azonos tüneteket mutató beteg. Mindezek megnehezítik, szinte lehetetlenné teszik a 

betegek randomizált kiválasztását és kontrollcsoport mellett történõ vizsgálatát. 

Amennyiben már úgy tûnt, kellõ körültekintéssel létrehozható ilyen vizsgálat, maguk a 

betegek, illetve szüleik hiúsították meg ilyen irányú törekvéseinket. 

A konduktív nevelés folyamatos, komplex afferentáción keresztül CP-ben indirekt 

mozgástanítást, SB-ban a sérült alsó köri afferentáción keresztül a megmaradt 

szenzibilis neuronokat aktiválja a helyes bõrápolás, a higiénés teendõk tanítása során.  

Az efferens kör dominánsan kortikális vezérlésû, éppen ezért a személyiségen keresztül 

történõ konduktív befolyásolás során a szocializáció mértékétõl független kognitív 

fejlõdés jöhet létre. Ugyanakkor nem várható sem a neurológiai hiánytünetek, sem a 

patológiás pozíciók precíz korrekciója. A komplex tünetegyüttes befolyásolása egy 

nevelési rendszeren belül lehet csak eredményes. Tapasztalataink szerint az egyes 

területeken elért eredmények facilitálják egymást.  

 

 

A hatásvizsgálatot ezúttal abban az értelemben használtam, hogy elsõsorban a 

gyermekkori neurorehabilitációban alkalmazott pedagógiai fejlesztõeljárás (83, 84, 

94) a konduktív pedagógia   

  

? milyen típusú nevelési folyamaton keresztül éri el hatását,  

? a fejlõdés mely területére hat, és 

?  milyen jellegû befolyást eredményez?  
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Nemzetközi viszonylatban is elsõként vezettük be pedagógiai környezetben a 

gyermekkorú neurológiai betegek multidiszciplináris ellátását (88, 89, 92, 94). 

A CP-ben tanulási folyamat során elérhetõ fejlõdés nem mérhetõ objektív módszerrel, 

mivel nem hagyható figyelmen kívül a spontán érési folyamat hatása sem. Amennyiben 

ettõl eltekintenénk, téves következtetésekre jutnánk. Ezért választottuk a CP helyett a 

VZR eredetû SB-s gyermekek vizsgálatát a konduktív nevelésben alkalmazásra kerülõ 

vizeletkondicionálás, mint tanulási „modell” igazolására. Ez utóbbi fejlõdési 

rendellenesség esetén, az irreverzibilis organikus neurológiai károsodás következtében 

kizárható ugyanis a spontán érési folyamat által indukált fejlõdés (16).  

 

 A konduktív nevelés megkezdése elõtt már más intézményben megtörténik a húgyutak 

állapotának felmérése és a neurogén hólyag típusának meghatározása. Betegeink 

többségénél a neurogén hólyag más szerzõk anyagával megegyezõen alsó motoneuron 

lézió eredetû (27,83).  

a) retenciós típusú hólyag (ürítési zavar reziduális volumennel),  

b) inkontinens típusú hólyag (nem képes tartani vizeletét, elcsepeg) és  

c) egyensúlyban lévõ hólyag (alacsony nyomás mellett képes tárolásra, reziduum 

nélkül-minimális vagy közepes ürítés). 

A mi megelõzési viszonyaink között a L, L-S elõfordulás a gyakoribb. Ezt 

kedvezõbbnek szokás tartani, mint az L3 feletti lokalizációjú léziót (Rösler, 1991), ami a 

szfinkter-detruzor disszinergiájához vezet, mely spasztikus hólyagot eredményez. SB 

esetén a bõr, a motórium, a szenzibilis és vegetatív rostok valamint a csontozat 

károsodásának magassági lokalizációja különbözõ. 

 

Véleményünk megegyezik több hazai és külföldi szerzõ álláspontjával, miszerint 

neurogén hólyag esetében elõször a konzervatív lehetõségeket kell kiaknázni, mint 

például a reflexhólyag kopogtatását, préselést, intermittáló (ön)katéterezést, 

gyógyszeres kezelést, egyéb segédeszközök (elektroterápia) használatát (83,72). 

  

Saját megfigyeléseink is igazolják más szerzõk hasonló megállapítását, hogy csupán a 

3-5 éves korban megkezdett tudatos vizeletürítés kiépítése csak részben lehet 

eredményes, mert ekkorra a gyermekek megszokják a pelenka használatát (12). Ez is 
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indokolta, hogy a multidiszciplináris munkacsoport tevékenységének bevezetésével 

egyidõben, fiatalabb életkorra, korai kisdedkorra szállítsuk le a konduktív nevelés 

bevezetésének idõpontját. 

 

A konduktív nevelést megelõzõen a spina bifidás gyermekek 73%-ánál 

elektroterápiára is sor került (72), melyet az alternatív terápiák között tarthatunk 

számon (73). Klauber szerint az elektroterápia szempontjából komoly problémát jelent a 

betegek megfelelõ kiválasztása, és hiányzik a kontrollált, randomizált, evidence based 

medicine-nek megfelelõ vizsgálat az irodalomban. Az urodinamika neurodinamikai 

változatát, melyet a „néma hólyag” válaszreakcióinak kiváltására alkalmazzák, 

harmadlagos típusú prevenciónak tekinthetjük (10). 

 

A konduktív nevelésben alkalmazott vizelet-kondicionálás mellett másokkal megegyezõ 

tapasztalaink miatt -munkacsoportunk urológusának döntése alapján- egyedi elbírálástól 

függõen detruzorfunkciót befolyásoló gyógyszereket is alkalmazunk, mely még 

intermittáló katéterezés esetén is javítja a teljesítményt (73). 

  

Saját vizsgálataink is megerõsítették, hogy más szerzõk adatainak megfelelõ arányú 

(20),(Buffa és mtsai anyagában 71,1%) általunk vizsgált 112 betegnél 92% a neurogén 

hólyag elõfordulása. Eredményeink hasonlóak a normál hólyaggal kapcsolatban Jones 

és mtsai vizsgálatával, mivel az általunk vizsgáltak körében 8%-os elõfordulást 

találtunk (66).  

 

 

Buffa és mtsai vizsgálataik (átlag 7év 10 hónapos korúak utánvizsgálata) során azt 

találták, hogy neurogén hólyag esetén retenció mellett nõtt a felsõ húgyutak dilatációja 

(20). Így nem meglepõ, hogy mi sem találtunk VUR tekintetében a konduktív nevelés 

ideje alatt statisztikailag szignifikáns összefüggést. Mindezek ismeretében kedvezõnek 

ítélhetjük, hogy a III-IV stádiumú VUR elõfordulása csökkent, és egyetlen esetben sem 

alakult ki ennél súlyosabb (IV-V) stádiumú VUR. A folyamatos urológiai kontroll 

mellett végzett kondicionálás a légzõizmok, a pelvikális izomzat és a hasprés tudatos 

alkalmazása, valamint ezen izomzat szinergizmusának gyakorlása nem fokozza sem a 
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VUR kialakulását, sem annak progresszióját. Ennek ellenére az alapbetegség 

természetébõl adódóan számíthatunk kialakulására. 

 

Kedvezõen alakult (mivel nem nõtt) a retenció mértéke más szerzõk adatival 

összehasonlítva (Buffa, és mtsai), ugyanis saját vizsgálatainkban magas szignifikancia 

szinten (p<0,0001) igazoltuk a reziduum csökkenését a konduktív nevelés végére. 

 Az otthoni körülmények között is jól követhetõ a reziduális volumen megítélésén 

keresztül a valódi hólyagkapacitás alakulása. Megfelelõen informatív a vizelet 

elcsepegésének ideje két ürítés között, mely felvilágosítást ad az izomaktivitásról is. 

Jelentõsnek tartjuk, hogy csupán konzervatív terápia mellett is lehet eredményt elérni 

(20). A konduktív nevelés során kialakított ortosztázis kedvezõen befolyásolja a 

reziduum alakulását a globális húgyuti nyomásviszonyoktól függetlenül. Veszélyeztetõ 

mértékû reziduum nélkül ürít a vizeletüket akaratlagosan kontrollálók csoportja.  

 

A húgyuti infekciót steril feltételek mellett vett, tenyésztést követõ 105 vagy magasabb 

csíraszám és uropatogén kórokozó esetén igazoltuk. Ennek megfelelõen már a 

kondicionálás tanulásának 4. hónapjára szignifikánsan csökkent elõfordulása 

(p=0,0001) szignifikancia szinten a konduktív nevelést megelõzõ idõszakkal 

összehasonlításban. Bár az egy naptári évet figyelembe véve már nem mutatott 

szignifikáns összefüggést, az infekció nélküli esetek száma mégis 10%-ról 27,1%-ra 

nõtt. Az évi 1-2 infekció elõfordulása is kedvezõen alakult, mivel 32,9%-ról 12,9%-ra 

csökkent arányuk. Azt is javulásként értékelhetjük, hogy ugyancsak csökkent 17,1%-ról 

12,9%.-ra a gyakori, évi 6-nál több húgyuti infekció elõfordulása  

 

Elõnyösen alakult a vizeletürítés módja a nevelési folyamat végére, mivel a 

kondicionálás, mint adaptív tevékenység, más szerzõk véleményével megegyezõen a 

tudatos kontinencia elérésével, szobatisztaságra szoktatással, és vizuális 

visszacsatolással egybekötött alkalmazással történik (11).  

 

A gyermekek többsége akaratlagosan ürítette vizeletét (67%) és mindössze 26%-ban 

kombináltuk rendszeresen napi 2-4 alkalommal intermittáló katéterezéssel. A konduktív 

nevelési folyamat végére sokuknál elérhetõ a hólyag telítettségének érzete: verejtékezés, 
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hidegrázás, a hólyag tájára lokalizálódó feszülés érzése formájában. Akik ilyen 

szubjektív tünetekrõl nem számolnak be, azoknál is a rendszeres, meghatárotott idõre 

történõ vizelettürítés kondicionálása kialakul. Ily módon fiziológiás vizelési inger 

hiányában is kiépíthetõ lett a biofeedback. A módszer elõnye, hogy sikertelenség esetén 

a multidiszciplináris kontrollnak köszönhetõen még idejében, mindig van lehetõség 

invazív eljárás választására. 

 

Az intermittáló katéter használata indokolt, ha a reziduum jelentõs (20 ml feletti), 

ezáltal a fertõzés kialakulása még idejében megelõzhetõ. A korábban rutinszerûen 

alkalmazott intermittáló katéterezés feleslegessé vált. A kondicionálás egyaránt 

kombinálható mind az intermittáló katéterezéssel, mind a detruzorfunkciót javító 

gyógyszeres kezeléssel. A kondicionálás során elért részleges eredmény is csökkenti az 

intravezikális nyomást, a vizelet pangását és a hólyagfal zsugorodását. 

 

A vizeletkondicionálás célja véleményünk szerint -más szerzõkkel megegyezõen- 

elsõsorban az idõérzékelés kiépítése (12). Vizsgálataink alapján azt találtuk, hogy a 

kortárscsoportban történõ nevelést követõ iskolai integráció idejére a vizeletürítés 

stabilizálása 67%-ban elérhetõ. További 26% az intermittáló önkatéterezés 

elsajátításával kombinálja a tanult kondicionálást. Bebizonyosodot, amennyiben ezt 

segítség nélkül képes kivitelezni, akkor alkalmas az integrálásra. 

 

A szociális kontinencia vizsgálataink szerint szignifikánsan (p=0,02) javult, 20%-uk 

két óránál tovább képes tartani vizeletét elcsepegés nélkül. Bár 38,6%-uk 2 órán belül 

még nem inkontinens, a folyamatosan inkontinensek aránya így is csökkent 61,4%-ról 

41,4%-ra. Megállapíthatjuk, hogy a száraz intervallumok növekedésével hatalmas 

minõségi fejlõdést, a szociális kontinenciát lehet elérni. Bebizonyosodott, hogy 

komplex szemléletû neveléssel és multidiszciplináris kontroll mellett biztonságosan el 

lehet érni a szociális kontinencia kialakítását. 

 

Más szerzõkkel megegyezõen a konduktív nevelés sem lehet eredményes a szülõkkel 

való szoros együttmûködés nélkül (37, 84). A gyakorlat bebizonyította, hogy ez 

minden résztvevõtõl kitartást, sok türelmet, ismételt próbálkozásokat igénylõ folyamat. 
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Mivel a kondicionálás tanítása során dokumentálásra kerül a bevitt folyadék 

mennyisége, kiszámítható az életkor alapján ürített mennyiség (77). A konduktorok 

minden egyes ürítési epizód során mérik annak mennyiségét, mindezek alkalmasak 

lehetnek a hólyag funkcionális kapacitásának megítélésére is. Más szerzõkhöz 

hasonlóan azt tapasztaljuk, hogy nem lényegtelen a mindennapokban a „funkcionális 

hólyag kapacitás”(85) követése akár intermittáló katéter alkalmazása mellett, akár 

anélkül kondicionál a gyermek.  

 

A korábban oly gyakori diverziós mûtéteket ritkábban végzik napjainkban az ismert 

kockázati tényezõk miatt, a mûanyag sphincterek (Scott-féle) alkalmazása mellett több 

augmentációs technika is ismert.  

A kondicionálás, mivel más módszerekkel kompatibilis, kiépíthetõ a részben 

eredményes, vagy minimális javulással járó intravezikális transuretrális elektroterápiát 

követõen is. A kondicionálás mellett szükség esetén alkalmazott detruzor funkciót javító 

gyógyszerek, intermittáló katéterezés ellenére sikertelenség esetén a multidiszciplináris 

munkacsoport tevékenységének köszönhetõen idejében, az egészség károsodásának 

kockázata nélkül még mindig megkísérelhetõ az invazív eljárás. 

 

A felnövekvõ spina bifidás gyermek inkontinenciája miatt egyre hátrányosabb helyzetbe 

kerül. Míg kezdetben csupán családtagjai, késõbb saját problémájaként már maga is 

szembesül a szobatisztaság hiányával és az ebbõl eredõ következményekkel. A 

szobatisztaság akadályozottsága esetén az állandó pelenkahasználat életminõségére és 

szociális életére egyaránt kedvezõtlen hatást gyakorol. Mindezek következtében 

folyamatosan stressznek van kitéve környezete által, mely súlyos személyiségzavarok 

kialakulásához, pszichés traumákhoz vezethet. 

 

 

 A vizeletkondicionálás körültekintõ tanítása a gyermek mindennapi életéhez adaptált 

hólyagfunkciót, a lehetõ legjobb életminõség kialakítását és fejlesztését, és annak 

megtartására felkészítést tekinti céljának. 
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Több szerzõvel megegyezõen fontosnak tartjuk, hogy mozgósítsuk ez által is a spina 

bifidás gyermek egyéni potenciáljának kibontakozását, és arra törekszünk, hogy azt 

minél tudatosabban, és célzottan legyen képes felhasználni mindennapi 

tevékenységei során.  

 

A neurokognitív fejlõdés tanulási folyamat révén teszi lehetõvé az adaptív funkciók 

kiépítését a mindennapi tevékenységekben. A tanultak transzferje a végrehajtó 

funkciók kialakításával így a mindennapi tevékenységekben is létrejön. Mindezek 

kialakítják és eredményesebbé teszik a többlépcsõs problémamegoldó tevékenységet 

és a szociális motivációt. Reális közelségbe kerül a kommunikáció és a végrehajtó 

funkciók gyakorlása révén az önellátás elérése is. 

A SB-s gyermekek konduktív nevelése számos más korai és késõi eredményességi 

tényezõvel jellemezhetõ.Az ürítési funkciók minõsége életminõségüket, az uroepitél 

védelme pedig élettartamukat határozza meg. Ezért is tartottuk fontosnak ezen 

keresztül vizsgálni a tanulási folyamat kialakulását a konduktív nevelésben. 

Szocializációjuk és személyiségfejlõdésük legfõbb mércéje személyi higiéniájuk önálló 

biztosítása. Éppen ezért e téren elért legcsekélyebb siker is társadalmi integrációjukat 

segíti elõ.  
 

Vizsgálatainkkal bizonyítottuk hipotézisünket, miszerint a konduktív nevelésben a 

neurogén hólyag akaratlagos ürítése tanulási folyamat eredménye (65).  

 

Operáns tanulás eredményezi a szükségletek kondicionálását (széklet-, vizeletürítés 

spinális lézió esetén). Emellett belátásos tanulás is kialakul az új feladathelyzetek 

megoldása során, mely elõsegíti a már kialakított asszociatív kapcsolatok rögzülését. 

Vizsgálataink megerõsítették, hogy SB-s gyermekek konduktív nevelése ma már 

elképzelhetetlen komplex urológiai kivizsgálás és gondozás nélkül (101, 131). Ez a 

tevékenység csak multidiszciplináris alapokon, ugyanakkor pedagógiai szemléletet sem 

nélkülözve valósulhat meg (100, 102).  

 

Modell értékû munkacsoportunk (konduktor, szakorvosok és szülõk szoros 

együttmûködése) bizonyította, hogy neurológiai károsodásuk következtében 
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halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek tanulási folyamaton alapuló 

neurorehabilitációja is eredményes lehet (2).  

 

Elsõdleges célunk mindezek mellett mégis az volt, hogy garantáljuk, ne kerülhessenek 

ezek a gyermekek egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetbe, pedagógiai 

környezetben történõ fejlesztésük idõtartama alatt (38).  

 

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem célunk az akaratlagos vizeletürítés 

gyakorlatának szélesebb körben történõ elterjesztése. Vizsgálatunkkal csupán és 

elsõsorban azt szerettük volna objektív módszerrel igazolni, hogy tanulási folyamaton 

keresztül még irreverzibilis neurológiai károsodás - jelen esetben SB - esetén is 

érhetõ el fejlõdés.  

 

Hosszú távon tartós eredmény csak tanulás alapú fejlesztõeljárás során biztosítható 

mind a kognitív rehabilitációban, mind a konduktív nevelési folyamatban (29). Ez is azt 

támasztja alá, hogy a konduktív nevelésnek nemcsak múlja, jelene, hanem jövõje is van. 
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Összefoglalva: 

 

? Definiáltam a konduktív nevelés fogalmát, és helyét a pedagógiában valamint 

a neurorehabilitációban. 

 

? A kognitív idegtudomány legújabb eredményei alapján meghatároztam a 

konduktív nevelés elméleti alapjait. Felhívtam a figyelmet a további objektív 

fMRI, PET és neurofiziológiai (MEP) vizsgálatok fontosságára (7, 39, 105).  

 

? Multidiszciplináris munkacsoport tevékenységének tapasztalatai alapján 

ajánlást dolgoztam ki a konduktív nevelésben részesülõk állapotkövetésére.  

 

? Adatokkal szolgáltam a VZR hazai etiológiájának és etiopatogenezisének 

jobb megismeréséhez: a VZR-el szövõdött terhességekben (informative 

offspring) a terhesség alatti anyai betegségek, gyógyszerfogyasztás és a 

szülõk szocioökonómiai helyzete, valamint a VZR kialakulása közötti 

kapcsolat vizsgálatával. 

 

? Bizonyítottam a tanulási folyamat létrejöttét a konduktív nevelésben SB 

eredetû neurogén hólyag akaratlagos ürítése során. 
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Az értekezés fontosabb megállapításai 
 
 
 

1. Az anya szocioökonómiai státusza és a VZR közötti összefüggés nagyon 

korlátozott és nem jellemzõ a VZR-re. 

 

2. A folsav perikoncepcionális szedése és a multivitamin terhesség alatti 

alkalmazása az értelmiségi és igazgatási munkakörben dolgozó nõk körében 

gyakoribb. 

 

3. A VZR kialakulásában a szociökonómiai státusznak Magyarországon nincs 

jelentõs szerepe, a magasabb alkalmazotti státusz azonban hozzájárulhat a 

VZR elsõdleges megelõzéséhez. 

 

4. Az akut anyai rendellenességek magasabb prevalenciája a VZR csoportban 

fõként emlékezeti torzulás következménye lehet. Nem zárhatjuk ki ellenben a 

hyperthermia lehetséges szerepét a VZR kialakulásában. Emellett lehetséges a 

migrén típusú fejfájás és a VZR kialakulása közötti összefüggés különösen 

anencephalia kapcsán, mely további vizsgálatok általi megerõsítést igényel. 

 

5. A terhesség alatt szedett gyógyszerek nem járulnak hozzá lényegesen az izolált 

VZR elõfordulásához, de némely gyógyszer szerepet játszik a fejlõdési 

rendellenesség kialakulásában.   

 

6. A konduktív nevelésben alkalmazott vizeletkondicionálás multidiszciplináris 

munkacsoport tevékenysége mellett lehetõvé teszi, hogy csökkenjen a 

vizeletretenció mértéke a hólyagban, ezáltal kedvezõen változik a 

vizeletinfekciók gyakorisága, és néhányuknál elkerülhetõ az indokolatlanul 

gyakori, rutinszerûen alkalmazott katéterezés is. 
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7. A konduktív nevelés eredményeként óvodai, iskolai integrálás (elbocsátás) 

elõtt álló gyermekek többsége (67%) a vizeletürítést (a tanult 

vizeletkondicionálást) folyamatos urológiai kontroll mellett önállóan végezheti.  

 

8.  A konduktív nevelés során elsajátított vizeletkondicionálás 

szocializációjukban meghatározó tényezõ, a rendszerességet, a személyes 

higiéne iránti igényt is kialakítja. Primer preventív hatású, mivel megelõzi az 

organikus neurológiai károsodásból eredõ kisebbségi érzés, a szociális izoláció, 

de a személyiségzavarok kialakulását is. 

 

9. Tanulási folyamaton keresztül jön létre neurogén hólyag esetén a vizeletürítés 

kondicionálása a konduktív nevelési folyamatban. Akkor is kialakítható, ha az 

input, output és a végrehajtó szerv (hólyag) egyaránt irreverzibilisen károsodik 

a neurológiai lézió (fejlõdési rendellenesség) következtében. 

  

10.  Bebizonyosodott, hogy tanulási folyamat eredményeként a 

vizeletkondicionálás mellett kialakítható a személyi higiéne, továbbá a hólyag 

rendszeres idõközönként történõ ürítése iránti igény. Mindezek önbizalom-

erõsítõ, a spina bifidás gyermekek személyiségfejlõdésében meghatározó, 

szocializációjukhoz szükséges tényezõk. 

 

11. Az akaratlagos vizeletürítés (SB aperta/cystica) neurogén hólyag esetén 

alkalmazott kondicionálási eljárása tanulási folyamat, aktív részvétel 

kialakulását igazolta a konduktív nevelési folyamatban. 

 

12. Mivel a konduktív nevelés pedagógiai (tanuláson alapuló) rehabilitáció, ezért 

a mentális kapacitás bõvítésére, a változó környezeti tényezõkhöz 

alkalmazkodás képességének fejlesztésére, az élet minõségi körülményeinek 

javítására tett erõfeszítések eredményei tartósan megmaradnak. 
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13. A konduktív nevelés minden más pedagógiai és rehabilitációs eljárással 

kompatibilis. 

 

14. A jobb életminõség elérése és fenntartása akkor biztosítható hosszú távon, ha a 

fejlesztés folyamatos. A neuroterápiát illetve az aktív neurohabilitációt 

multidiszciplináris szemléletû és gyakorlatú konduktív nevelés, és -szükség 

esetén-  speciális pedagógiai és differenciált oktatás kell hogy kövesse az 

érintett szakemberek folyamatos kooperációja mellett.  



 64 

 
Köszönetnyilvánítás 
 
 
Elsõként betegeimnek tartozom tisztelettel és hálával, akik fejlõdését napról-napra 

követhettem, és akik mosolya mindig hitet és erõt adott munkámhoz.  

Köszönettel tartozom néhai elsõ fõnökömnek, Dr. Török János tanár úrnak, aki 

felhívta a figyelmemet a gyermekkori idegrendszeri eredetû károsodások korai 

felismerésének a fontosságára. 

Köszönettel és mély tisztelettel tartozom Dr. Szénási József professzor úrnak, aki 

lehetõvé tette számomra, hogy gyermekideggyógyászati érdeklõdésemnek megfelelõen 

a gyermekneurológia szakképesítést az elsõk között szerezhettem meg Magyarországon.  

Hálás köszönettel tartozom néhai igazgatómnak, Dr. Hári Máriának és Dr. Balogh 

Erzsébet fõigazgató-helyettesnek, akik a Petõ Intézetbe történt meghívásommal egy 

színes feladatkör: az orvosi és pedagógiai tevékenység párhuzamos gyakorlását tették 

lehetõvé számomra.  

Ugyanígy köszönettel tartozom Kozma Ildikónak, az Intézet fõigazgatójának, hogy 

közel 17 éve támogatja a multidiszciplináris munkacsoport tevékenységét egy 

pedagógiai jellegû intézet keretein belül, így a Petõ Intézet korábbi és jelenleg is ott 

tevékenykedõ konduktoraival hosszú évek óta tartó harmonikus, kölcsönös tiszteleten 

alapuló együttmûködés alakult ki közös munkánkban. 

A disszertáció elkészítéséhez nyújtott segítségéért kiemelt köszönettel tartozom Dr. 

Mészáros Judit professzor asszonynak értékes tanácsaiért és hasznos észrevételeiért. 

Köszönöm neuroradiológus és gyermekneurológus, gyermekidegsebész és 

orvosgenetikus kollégáimnak, hogy betegeim kivizsgálásában és kezelésében mindig 

készséggel voltak segítségemre. 

Név szerint említeném meg Dr. Tímár Krisztina és Dr. Meluzsin György 

urológusokat, továbbá Megtért Györgyi, Beck Ferencné, Zsabokorszky Judit és 

Bejczy Erika konduktorokat, akik nélkül a multidiszciplináris munkacsoport nem 

jöhetett volna lérte. 

Végül, de nem utolsósorban a Nemzetközi Petõ Intézet könyvtárvezetõjének, Balogh 

Margitnak szeretném megköszönni fáradhatatlan segítségét és gyakran rámférõ 

bátorításait. 



 65 

 

Irodalomjegyzék 

 

1. Anderson, WJR., Baird, D., Thomsan, AM., 1958 Epidemiology of stillbirths 
and infant deaths due to congenital malformation. Lancet, 1304-1306.  

 
2. Arniadou, VA. Keller, A. 1993 The patterns and synaptic properties of 

horizontal intracortical connections in the rat motor cortex. J 
Neuropsychology, 70 (4): 1553-1569.  

 
3. Bábosik, I., 1999  A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
 

4. Baddedly, AD., 1993  Working memory. In Bower: The psychology of learning 
and motivation, NY Academic Press 47-89.  

 
5. Balogh, E., és mtsai 1989  Spina bifidás óvodások multidiszciplináris ellátása 

a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetében. Magyar 
Pediáter 23. 24-27.  

 
6. Balogh, E., Kozma, I., Hári, M., 1993 Konduktive Erziehung nach Petõ. In: 

Aktuelle Neuropaediatrie, Springer, 461-464.  
 

7. Barker, AT., Jalinous, R., Freeston, IL., 1985 Non-invasive magnetic 
stimulation of the human motor cortex. Lancet 1106-1117.  

 
8. Bastianens, H., és mtsai. 2002 How to improve primary prevention of neural 

tube defects in Flanders: Perspectives of the target population, care 

providers and stakeholders. European Journal of Pediatric Surgery Suppl. 1. 

Vol. 12. 36-38.  

9. Bayer, Z., 1892 Technik der Operation des Spina Bifida and Encephalocele. 

Prag Med Wochenschr 17. 317-320.  

10. Berényi, M., Katona, F., 2001 A myelomeningocelés beteg korai komplex 

neroterápiája és késõbbi rehabilitációja. Clin Neurosci/Ideggyógy Szle 54 (9-

10) 260-270.  

11. Berényi, M.. 1992 The developmental treatment of neurogenic bladder In: 

MMC Infants Urodinamica 1: 65-70.  

12. Berényi, M., 1999 Rehabilitáció a perifériás és a vegetatív idegrendszer 

kórképeiben In: Katona Siegler Orv. Rehabilitáció, Medicina 296-303.  

 



 66 

13. Berman, AS., 1982 On Sensory Interactions with Motor Programs. In: Orbach 
J: Neuropsychology after Lashley, Hillsdale New Jersey 431.  

 
14. Blatte, BM., 2000 Spina bifida and parental occupation: Results from three 

malformation monitoring programs in Europe. Eur. J. Epid. 16. 343-351.  
 

15. Bleck, EE., 1987 Orhopaedic management in cerebral palsy. In: Clinics in 
Developmental Medicine, Mac Keith Press, Oxford, 156-157.  

 
16. Bobath, KB., 1984 The Neuro- Developmental Treatment. In: Scrutton D: 

Management of the Motor Disorders of Children with Cerebral Palsy. Blackwell 
Scientific Publication 15. Oxford.  

 
17. Borman, GB., Smith, AH., Howard, JK., 1986  Risk factors in the prevalence 

of hydrocephalus and spina bifida in New Zeland. 
 

18.  Booth, T., 1989 Demystifying integration. In: Swann W: The Practice of 
special Education. Oxford, Basil Blackwell and The Open University Press, 288-
311. 

 
19. Bower, C., Hobbs, M., Carney, A., Simson, D., 1984  Neural tube defects in 

Western Australia 1966-1981 and a review of Australian data 1942-1981. J 

Epidemiol. Community Health 38. 208-213. 

 

20. Buffa, P., 1995 Urological assessment in spinal dysraphism. Clinical review 

of 346 cases. Eur J Pediatr Surg 5, Suppl I 47-48.  

 
21. Butler, NR., Alberman, ED., 1969  British Perinatal Mortality Survey-Second 

Report: Perinatal Problems. Livingtone. Edinburgh.  

22. Craddock, J., 1999  Responses of the occupational therapy profession to the 

perspective of the disability movement. Part I. British Journal of Occupational 

Therapy 59 (1), 17.  

23. Carney, és mtsai 1999 Effects of cognitive rehabilitation on outcomes for 
persons with traumatic brain injury: A systematic review. Journal of Head 
Trauma Rehabilitation, 277-307.  

 
24. Carpenter, AF., Georgopoulos, AP., Pellizzer, G., l999 Motor cortical encoding 

of serial order in a context-recall task. Science 283: 1752-1757.  
 

25. Carter, CO., Evans, K., 1973 Spina bifida and anencephalus in Greater 
London. J. Med. Genet. 10. 209-234.  

 
26. Cofer, CN., Appley, MH., 1964 Motivation: Theory and Research. Wiley, NY.  



 67 

27. Coma, A. és mtsai, 1988 Spina bifida: embryologia, classificatione e 

fisiopatologia. Gaslini (20) 256. 

 
28. Cotton, E., 1974 Improvement in motor-function with the use of conductive 

education. Developmental Medicine and Child Neurology 637-643.   
 

29. Cotton, E., 1984 Integration of disciplines in the treatment and education of 
children with cerebral palsy. Ed. Sophie Levitt- Boston: Blackwell, 246-258.  

 
30. Council of Europe, 1994. Coherent Policy for the Rehabilitation of people 

with disabilities. 
 

31. Czeizel, AE., Révész, C., 1970 Major malformations of the central nervous 
system in Hungary. Br. J. Prev. Soc. Med. 24. 205-222.  

 
32. Czeizel, AE., Evans, JA., Kodaj, L., Lenz, W., 1994 Congenital Limb 

Defitiencies in Hungary. Akadémiai Kiadó. Budapest.  
 

33. Czeizel, AE., Rockenbauer, M., Siffel, Cs., Varga, E., 2001 Description and 
mission evaluation of the Hungarian Case-Control Surveillance of 
Congenital Abnormalities, 1980-1996. Teratology, 63. 176-185.  

 
34. Diller, L., 1987 Neuropsychological rehabilitation Edinburgh, Churchill 

Livingstone, 3-17.  
 

35. Edwards, JH., 1958 Congenital malformations of the central nervous system 
in Scotland. Br. J. Prev. Soc. Med. 12. 115-130.  

 

36. Elwood, JM., Utile, J., Elwood, JH., 1992 Epidemiology and Control of Neural 

Tube Defects. Oxford University Press, Oxford.  

 

37. Entwishle, VA., 1996 Supporting consumer involvement in decision making: 

what constitution quality in consumer health information? Int J Quality in 

Healthcare 8: 425-37. 

 
38. Ericsson, és mtsai, 1971 Micturition urethro cystography in children with 

MMC. Acta Radiol. Diagn. 11. 321-336.  
 

39. Eriksson, PS., Perfilieva, E. és mtsai, 1998 Neurogenesis in the adult human 
hippocampus. Nature Medicine 4, 1313-1317.  

 
40. Farley, TF., Hambridge, SJ., Daley, MF., 2002 Association of low maternal 

education with neural-tube defects in Colorado, 1989-1998. Public Health, 
116. 89-94.  



 68 

41. Fedrick, J., 1970 Anenecephalus: variation with maternal age, parity, social 
class and region in England, Scotland and Wales. Ann. Hum. Genet. 34. 31-
38.    

 
42. Fedrick, J., 1976 Anencephalus in Scotland, 1961-1972. Br. J. Prev. Med. 30. 

132-137.    
 

43. Fedrick, J., 1976 Anencephalus in the Oxford Record Linkage Study Area. 
Dev. Med. Child. Neurol. 18. 643-656.  

 
44. Field, B., 1978 Neural tube defects in New South Wales, Australia. J. Med. 

Genet. 15. 329-338.  
 

45. Fredrick, J., 1970 Anencephalus: variations with maternal age, parity, social 
class and region in England, Scotland and Wales. Ann. Hum. Genet. 34. 31-
38,  

 
46. Gallagher, M., Schoenbaum, G., 1999 Functions of the amygdala and related 

forebrain areas in attention and cognition. Ann. NY Acad. Sci., 877:397-411. 
 

47. Goodkin, R., 1969 Changes in word production, sentence production and 

relevance in an aphasic through verbal conditioning. Behaviour Research and 

Therapy, 93-99.  

 

48. Graf, WD., Oleinik, OE. 2000 The study of neural tube defects after the 

Human Genome Project and folic acid fortification of foods. Eur J Pediatrics 

Surg 10 (Suppl I): 9-12 

 

49.  Gross, RH., és mtsai. 1983 Early management and decision making for 

treatment of myelomeningocele. Pediatrics 72. 450-458. 

 
50. Granit, R., 1977 The Purposive Brain. Cambridge, Massachusetts Inst. of 

Technology.  
 

51. Granvoth, G., Haapakoski, J., Hakama, J., 1978 Defects of the central nervous 
system in Finland: II. Birth order, outcome of previous pregnancies and 
family history. Teratology, 17. 213-222.  

 
52. Graybiel, AM., és mtsai, 1994 The basal ganglia and adaptive motor control. 

Science, 265: 1820-1829.  

 



 69 

53. Hagerstown, MD., Harper-Row, Mc Lone, DG., 1997 The cause of the Chiari 

malformation. In: Matsumoto S, Sato H (Eds). International Symposium on 

Spina Bifida, School Age and Adolescence, part II of III. Kobe Japan: Springer 

Verlag, Tokyo 

 
54. Hári, M., 1991. Intendálás: A konduktív pedagógia alapvetõ hipotézise. Lege 

Artis Medicine 1.(9-10) 544-550.  
 

55. Hári, M., Ákos, K., 1971 Konduktív Pedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest  
 

56. Hári, M., Tillemans, T., 1984 Conductive education. In: Scrutton: Management 
of the motor-disorders of children with cerebral palsy. Clinics in Developmental 
Medicine, Blackwell Scientific, London.  

 
57. Hartup, WW., 1970 Hechting babys en jonge kinderen. In: de Wit, J., Bolle, 

H., Jessurun Cardozo-Van Hoom, R., (Hrsg), Psychologen over het kind 3. 
Groningen. Tjeenk Willink. NY, Academic Press.  

 
58. Hebb, DO., 1949 The Organization of Behavior. John Wiley & Sons: New 

York; Chapman & Hall, London.  
 

59. Hemmniki, és mtsai, 1980 Congenital malformations by the parental 
occupation in Finland. Inter. Arch. Occ. Environm. Health. 46. 93-98.  

 
60. Horowitz, I., McDonald, AD., 1969 Anencephaly and spina bifida in the 

province of Quebec. Can. Med. Assoc. J. 100., 748-755.  
 

61. Horváth, J., Kozma, I., Salga, A., 1997 Operative observation as a way of 
measuring the effectiveness of the conductive education programme. In: 
Conductive Education Occasional Papers. Nr.1. Stoke in Trent, Trentham Books 
39-50. 

 
62. Huntley, GW., 1997 Differencial effects of abnormal tactile experience on 

shaping representation patterns in developing and adult motor cortex. 
Journal of Neuroscience 17, 9220-9232.  

 
63. Huttenlocher, PR., 1994 Synaptogenesis, synapsis elimination, and neural 

plasticity in human cerebral cortex. In: Nelson, CA.,(ed):Threats of Optimal 
Development: The Minnesota Symposia on Child Psychology. Vol. 27. Hillsdale, 
NJ. Lawrence Erlbaum, 35-54.  

 
64. Izumi, SI.,  Findley, TW., Ikai, T., Andrews, J. Duam, M.,  és Chino, M. 1995 

Facilitatory effect of thinking about movement on motor evoked potentials 
to transcranial magnetic stimulation of the brain. Am J Phys Med Rehabil, 
74: 207-13.  

 



 70 

65. Johnson, MH., 1997 Developmental Cognitive Neuroscience. Cambridge, 
Blackwell.  

 
66. Jones, M., Reiner, I., Donnel, S., 1991 How many children with 

myelomeningocele have normal bladder control? Eur J Pediatr Surg 1. Suppl I 
44. 

 
67. Kagan, J., 1980 Four question in psychological development. International 

Journal of Behavioral Development, 231-241.  
 

68. Katona, F., 1986, 1990. Fejlõdésneurológia és neurorehabilitáció I. II. 
Medicina Könyvkiadó, Budapest.  

 
69. Katona, F., 1996 Az aktív kezelés és az orvosi rehabilitáció kapcsolata. 

Rehabilitáció 4/5-13. 

 

70. Katona, F., 1999 Klinikai fejlõdésneurológia. Medicina, Budapest  

 

71. Katona, F., 2001 Az öntudat újraébredése. Medicina, Budapest  

 

72. Katona, F., 1992 Basic principles and results in intravesical electric 

stimulation. Urodinamica 1: 57-64. 

 

73. Klauber, A.,  Banyó, T., Veszely, J. 2002 A neurogén hólyag diszfunkciójának 

konzervatív ellátási algoritmusa. Rehabilitáció 12. 4. 17-20. 

 

74. Klauber,A. 1999 Neurogén hólyag rehabilitációja. Katona, F., Siegler, J. (eds). 

Orvosi rehabilitáció. Budapest, Medicina, 127-137. 

 

75. Kemmler, L., 1957 Untersuchungen über den führkindlichen Trotz, 
Psychologische Forschung, 25, 279-338.   

 
76. Kohlberg, L., Turiel, E., 1966 An experimental test of sequentiality of 

developmental stages in the childs moral judgement. Journal of Personality 

and Social Psychology. 3.  

 

77. Koff, SA., 1983 Estimating bladder capacity in children. Urology 21: 248.  
 



 71 

78. Kullmann, L., 2000 Az orvosi rehabilitáció sajátosságai. In: Huszár I, 
Kullmann L, Tringer: A rehabilitáció gyakorlata. Medicina, 20-21. 

 
79. Laurence, KM., Carter, CO., David, PA., 1968 Major central nervous system 

malformations in South Wales. The pregnancy factors, seasonal variation, 

and social class effects. Brit. J. Sac. Med. 22. 212-222.  

 

80. Lemire, RJ., és mtsa. 1975 Normal and Abnormal Development of the Human 

Nervous System 

 
81. Lipsitt, LP., 2001 Learning the human infant. In: Stevenson, HW., Hess, EH., 

Reingold, HL,.(eds.): Early Behaviour: Comparative and Developmental 
Approaches. Wiley, New York.  

 
82. Luria, AR.,1973 The working brain. Lane Harm and Sworth  

 

83. Madersbacher, H., 1990 The various types of neurogenic bladder dysfunction: 

an update of current therapeutic concepts. Paraplegia 28: 349-52. 

 

84. Makoul, G., Arntson, P., Schofield, T., 1995 Health promotion in primary 

care: physician-patient communication and decision making about 

prescription medications. Soc Sci Med 41: 1241-4.  

 

85. Marshall, DF., Boston, VE. 2001 Does bladder capacity assessment by 

frequency/volume chart correlate well with urodynamic estimatation in 

children with spina bifida? Eur J Pediatr Surg 11 (Suppl I):S:24-27. 

 
86. Medveczky, E., 1994 L’Education Conductive Comme Rehabilitation et Des 

Domaines Limites Association Des Paralyses De France, Toulon  
 

87. Medveczky, E., 2002 Ortopédiai konzekvenciák cerebrális perézis esetén. 
Pediater XI. évf/1. 45-50.  

 
88. Medveczky, E., 2003 Conductive education and neurorehabilitation. 

International Petõ Association and Aquinas Collage Mitchigan, Grand Rapids- 
MPANNI. (Kiadás alatt)  

 



 72 

89. Medveczky, E., 2003 A konduktív nevelés pedagógiai és orvosbiológiai 
alapjai. Nemzetközi Petõ Intézet, Budapest ISBN 9632104986 (kiadásra 
elfogadva).  

 
90. Medveczky, E., 2003 Tanulási folyamat a konduktív nevelésben. Magyar 

Pedagógia (közlésre elfogadva) 
 

91. Medveczky, E., Balogh, E., 1993 Judgement of effectiveness of conductive 
education in MMC children. European Journal of Pediatric Surgery, London 
37-38.   

 
92. Medveczky, E., Balogh, E., 1994 Antropological datas and peripheral nerve 

functions in spina bifida children. Human Biologica Budapestiensis 24. NOTA, 
Budapest, 27.  

 
93. Medveczky, E., és mtsai, 1989 Spina bifidás óvodások multidiszciplináris 

ellátása a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetében: 
Ajánlás a konduktív nevelés hatékonyságának követésére, Magyar Pediáter, 
23, 24-27. 

 
94. Medveczky, E., Halász, A., 1995 Epilepsy shunted and non- shunted 

hydrocephalus patients. In: Developmental Medicine and Neurology, London, 
Mac Keith Press, 84.  

 
95. Medveczky, E., Halász, A., 1995 Epilepsy shunted and non-shunted 

hydrecephalus patients. Developmental Medicine and Child Neurology, 
London, Mac Keith Press 84.   

 
96. Medveczky, E., Hári, M., Balogh, E., 1993 The rule of conductive education in 

the rehabilitation of children with MMC. European Journal of Pediatric 
Surgery, London 37-38.  

 
97. Medveczky, E., Horváth, J., Balogh, E., 1995 Epilepsy in hemiplegic cerebral 

palsied children. Monatsschrift Kinderheilkunde 143: 913-950.   
 

98. Medveczky, E., 1998. A Petõ Intézet és a konduktív pedagógia története. 
Pediater, Budapest VII/4. 340-342.  

 
99. Medveczky, E., 2003 Conductive education. Occasional Papers No.1 Tretham 

Books London. (Publikációra elfogadva)  
 

100.Medveczky, E., 2003 Model of learning process in conductive education, 
Conductive Education Worldwide- Science and Quality. 5th World Congress 
on Conductive Education (a tudományos bizottság által elfogadva)  

 
101.Medveczky, E., 2003 The biological theory of conductive education. 

Occasional Papers of Conductive Education, Trentham Books, London.  
 



 73 

102.Medveczky, E., 2003 A konduktív nevelés pedagógiai és orvosbiológiai 
alapjai, 110 éve született Petõ András a konduktív pedagógia megteremtõje. 
Magyar Pedagógia (közlésre elfogadva).  

 
103.Medveczky, E., Balogh, E., 1993 Judgment of the effectivness of conductive 

education in MMC children. European Journal of Pediatric Surgery, Suppl. 1. 
37-38.  

 
104.Medveczky, E., Hári, M., Balogh, E., 1993 The rule of conductive education 

in the rehabilitation of children with MMC. European Journal of Surgery, 
London 37 -38  

 
105. Miller, EK., 2000 The prefrontal cortex and cognitive control. Nature Rev 

Neurosci 1, 59-65. 
 

106. Naggan, L., 1971 Anencephaly and spina bifida in Israel. Pediatrics, 47. 
577-686,  

 
107. Naggan, L., MacMahon, B., 1967 Ethnic differences in the prevalence of 

anencephaly and spina bifida in Boston. Massachusetts. N. Engl. J. Med. 277. 
1119-1123.  

 
108.Nevin, NC., Johnston, WO., Merrett, JO., 1981 Influence of social class in the 

risk of recurrence of anenecephalus and spina bifida. Dev Med Child Neurol. 

23. 155-159. 

109. Ohaegbulam, SC., 1999 Geographical neurosurgery. Neurol Res 21:161-170. 

 
110. Parry, J., 1969 The Psychology of Communication. London, University of 

London Press, 140-142.  
 
111. Peck, RF., Havighurst, RJ. 1960 The psychology of character development. 

Wiley, NQ.  
 

112. Petõ, A., 1955 Konduktív mozgásterápia, mint gyógypedagógia. 
Gyógypedagógia, I/1. Budapest, 11-25.  

 
113. Petõ, A., 1955 Konduktív mozgásterápia, mint gyógypedagógia. 

Gyógypedagógia, I/1. Budapest, 15-21.  
 

114. Piaget, J., 1953 The origin of intelligence in the child. Routledge and Kegan 
Paul, London, 

 
115. Piaget, J., 1970 Válogatott tanulmányok, Gondolat Kiadó, Budapest.   
 



 74 

116. Priganato, GP., 1995 Personality amd social aspects of memory in 
rehabilitation. In: Baddeley, Wilson, Watts: Handbook of Memory Disorders, 
Chichester: John Wiley, 603-614.  

 
117. Record, RG., McKeown, T., 1949 Congenital malformations of the central 

nervous system. A survey of 930 cases. Br J Prev Soc Med 183-219.  
 

118. Rioult-Pedotti, MS., Friedman, D., Hess, G,. Donoghue, JP., 1998 
Strenghtening of horizontal cortical connections following skill learning. 
Nature Neuroscience 1 (3): 230-234.  

 
119. Robertson, IH., Murre, JMJ., 1999 Rehabilitation of brain damage: Brain 

plasticity and principles of guided recovery. Phsychological Bulletin, 544-57.  
 
120. Rockenbauer, M., és mtsai, 2001 Recall bias in case-control study on the use 

of medicine during pregnancy. Epidemiology, 12. 461-466.  
 

121. Rovee-Collier, C., 1996 Shifting the focus from what to why. Infant 
Behavior and Development, 19. 385-400.  

 
122. Sever, LE., 1982 An epidemiologic study of neural tube defects in Los 

Angeles county. II Etiologic factors in an area with low prevalence at birth. 
Teratology, 25. 323-334.  
 

123.Shaw, GM., Schaffer, D., Velie, EM., Moriand, K., Harris, JA., 1995 

Periconceptional vitamin use, dietary folate, and the occurence of neural-

tube defects. Epidemiology, 6. 219-226. 

 

124.Shurtleff, DB., 1986 Selection process for the care of congenitally malformed 

infants. In: Shurtleff, DB.(Ed) Myelodysplasias and Extrophies. Grune and 

Stratton, Orlando, Fl. 89-116. 

 

125.Shurtleff, DB., Flotz, EL., 1967 Comperative study of meningomyelocele 

repair or cerebrospinal fluid shunt as primary treatment in spina bifida. 

Dev Med Child Neurol 13 (Suppl) 57-64. 

 

126.Shurtleff, HA., Shurtleff, DB., 1986 Decision making for the treatmentor 

non-treatment of congenitally malformed individuals. In: Shurtleff, DB.(ED) 

Myelodysplasias and Extrophies Orlando: Grune and Stratton, Orlando, 89-116.   

 



 75 

127. Skinner, BF., 1971 Beyond freedom and dignity. New York, Knopf.  
 

128. Sohlberg, M., Mateer, CA., 1989 Introduction to cognitive rehabilitation: 
Theory and practice, NY: Guilford Press  

 
129. Speck, O., 1987 System Heilpadagogic. Eine ökologisch reflexive 

Grundlegung. München, Basel E. Reinhardt 101.  .   
 

130. Squire, LR., 1992  Memory and the hippocampus: a synthesis from findings 
with rats, monkeys, and humans. Psychology Reviews 99: 195-231. 

 
131. Stark, G., 1966 Pathobiology of the bladder in MMC and its correlation with 

the neurological picture. Dev Med Child Neur Suppl. 16. 76-86.  
 

132. Stein, JF., 1986 The control of movement. In: Coen, C.,: Functions of the Brain 
Clarendon Press, 68-97.  

 
133. Taub, E., Berman, AS., 1968 Movement and learning in the absence of 

sensory of spacially orientated behaviour. Homewood, Illinois, The Dorsey 
Press, 173-179. 

 
134. Teuber, HL., 1974 Complex functions of the basal ganglia. In: Yahr, MD (ed): 

The Basal Ganglia Raven Press, NY 151-168  
 

135. Thomae, H., 1968 Das Individuum und seine Welt. Göttingen- Hogrefe.  
 

136. Thompson, B., Fraser, C., Hewi, HA., Skipper, D., 1989 Having a First Baby 
in 1951 and 1985. Compared Aberdeen University Press. Aberdeen.  

 
137. Tulvig, E., 1983 Elements of Episodic Memory. Oxford, Oxford University 

Press  
 

138. United Nations Publications, 1996 Disability Statistics Compendium: 
Statistics on Special Population Groups. New York, Department of 
International Economic and Social Affairs Statistical Office  

 

139. van der Put, NMJ., Steegers-Theunissen, RPM., Frosst, P., 1995 Mutated 
methylene-tetrahydrofolate reductase as a factor for spina bifida. Lancet, 
346: 1070-1071.  

 
140. Wang, XJ., 2001 Synaptic reverberation underlying mneminic persistent 

activity.  Trends in Neurosciences 24: 455-463.  
 

141.Wasserman, CR., és mtsai, 1998 Socio-economic status: neighbourhood social 
conditions and neural-tube defects. Amer. Publ. Hith. Ass. 88. 1674-1680.  

 



 76 

142.World Health Organization, 1994 Az emberi jogok nemzetközi törvénye. 
Magyar ENSZ Társaság, Budapest, A Manual of Dimensions of Disablementes 
and Functioning, Beta-1 draft for field trials. Genf  

  
143. Wein, AJ,. 1981 Classification of neurogenic voiding dysfunction. J Urol 

(125) 605. 
 

144. Willamson, EM., 1965 Incidence and family aggregation of major congenital 
malformations of central nervous system. J. Med. Genet. 2. 161-172.   

 
145. Wilson, BA., Emslie, HC., Quirk, K,. Evans, JJ., 2001 Reducing everyday 

memory and planning problems by means of a paging system: a randomised 
control crossover study. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 
477-482.  

 
146. Wilson, BA. és mtsai, 2000 Improvement or simply practice? The effects of 

20 repeated assessments on people with and without brain injury. Journal of 
the International Neuropsychological Society 469-479.  

 



 77 

Az értekezés témaköréhez kapcsolódó közlemények 
 
1. Medveczky E., és mtsai : Spina bifidás óvodások multidiszciplináris ellátása a 

Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetében. Ajánlás a 
konduktív nevelés hatékonyságának követésére.  
Magyar Pediáter, 23, 24-27. 1989. 

 
2. Balogh E., Medveczky E., Halász A.: Vezetõ motoros diszfunkciók és epilepszia.  

Magyar Pediater 26. 34-36. l992. 
 
3. Medveczky E.: Orthopédiai konzekvenciák cerebrális parézis esetén  

Pediáter XI./1. 45-50. 2002. 
 
4. Medveczky E., Mészáros J., Puhó E., Czeizel E.: Az anya terhesség alatti 

gyógyszerszedése, mint kockázati tényezõ a velõcsõ-záródási zavarok 
kialakulásában.  
Orvosi Hetilap (accepted for publication 2003) 

 
5. Medveczky E., Mészáros J., Puhó E.,: Az anya terhesség alatti gyógyszerszedése, 

mint kockázati tényezõ a velõcsõzáródási zavarok kialakulásában. 
Orvosi hetilap (accepted for publication 2003) 

 
6. Medveczky E., Puhó E., Czeizel E.: A szülõk szocioökonómiai helyzete a velõcsõ-

záródási zavarok kialakulásában. Magyar Nõorvosok Lapja (submitted for 
publication 2003) 

 
7. Medveczky E., Puhó E., Czeizel EA.: The use of drugs in mothers of offspring with 

neural-tube defects. Pharmacoepidemiology and Drug Safety (accepted for 
publication 2003) 

 
8. Medveczky E., Puhó E., Czeizel EA.: An evaluation of maternal illnesses in the 

origin of neural-tube defects. Archives of Gynecology and Obstetrics (accepted for 
publication 2003) 

 
9. Medveczky E.: A gyermekkori központi idegrendszeri  eredetû sérülés 

fejlesztésének lehetõségei konduktív neveléssel. In: Várkonyi Á.: Különleges 
Bánásmódot igénylõ Gyermekek. Semmelweis Egyetem, Budapest (megjelenés alatt 
2003)  

 
10. Medveczky E.: A konduktív Nevelés Pedagógiai és Orvosbiológiai Alapjai.  

ISBN 9632104986 NPI, Budapest (megjelenés alatt 2003) 
 
11. Medveczky E.: A Konduktív Nevelés. (megjelenés alatt 2003) 
 
12. Medveczky E.: Conductive Education and Neurorehabilitation. International Petõ 

Association and Aquinas Collage Michigan, Grand Rapids (in press 2003) 
 



 78 

13. Medveczky E.: Conductive education. Occasional Papers Trentham Books, London 
(in press 2003) 

 
14. Medveczky E.: Tanulási folyamat a konduktív nevelésben. Magyar Pedagógia 

(publikálásra elõterjesztve 2003) 
 
15. Medveczky E.: The Biological Theory of Conductive Education. Occasional Papers 

of Conductive Education, Trentham Books, London (in press 2003) 
 
16. Medveczky E.: A konduktív nevelés. 110 éve született Petõ András a konduktív 

pedagógia megteremtõje. Nõvér (accepted for pulication 2003) 
 
17. Medveczky E.: Fejlõdéstan: A központi Idegrendszer Fejlõdési Zavarainak 

Oktatása a Konduktív Pedagógiában. MPANNI, Budapest (megjelenés alatt) 
 
18. Medveczky E.: A Petõ Intézet és a konduktív pedagógia története.  

Pediáter, Budapest VII/4. 340-342. 1998.  
 

19. Medveczky E.: Konduktív nevelés az ezredfordulót követõen.  
Fejlesztõ Pedagógia (accepted for publication 2003)  

 
 
Az értekezés alapjául szolgáló absztraktok 
 

1. Medveczky E., Balogh E.: Judgement of effectiveness of conductive education in 
MMC children. European Journal of Pediatric Surgery, London Suppl. 1. 37-38. 
1993. 

 
2. Medveczky E., Hári M., Balogh E.: The rule of conductive education in the 

rehabilitation of children with MMC. European Journal of Pediatric Surgery, 
London Suppl. 1. 37-38. 1993. 

 
3. Medveczky E., Balogh E.: Antropological datas and peripheral nerve functions in 

spina bifida children. Human Biologica 24. NOTA, Budapest 27. 1994. 
 
4. Medveczky E., Halász A.: Epilepsy of shunted and non-shunted hydrocephalus 

patients. Developmental Medicine and Child Neurology, London, Mac Keith Press, 
37: 3. 1995. 

 
5. Medveczky E., Horváth J., Balogh E.: Epilepsy in hemiplegic cerebral palsied 

children.  Monatschrift Kinderheilkunde 143: 913-950. 1995. 
 
6. Medveczky E.: Epilepsy in congenital hemiparetic children. Convened by SCOPE 

Partnership with International Petõ Association, III. rd World Congress of 
Conductive Education Urakawa, Japán,  Study Abstract Paper 91-93. 1999. 

 
7. Balogh E.-Medveczky E.: A cerebralis paresisrõl. Pediater XI. évf./l 45-50. 2002.  
 



 79 

8. Medveczky E.: Model of learning process in conductive education. Conductive 
Education Worldwide, Science and Quality. (accepted for publication 2003)  

 
 
Fontosabb, a témával kapcsolatos elõadások 
 
1. Medveczky E.: L´Education Conductive Comme Rehabilitation et Des Domaines 

Limites. Association Des Paralyses De France, Toulon, 14-16. Oct. l994. 
 
2. Medveczky E., Beck É.: The role of conductive education in the rehabilitation of 

meningomyelocele patients. 6th European Regional Conference of Rehabilitation 
International, Budapest Sept. 4-9. l994 

 
3. Medveczky E., Tímár K., Balogh E.: Biomedical aspect of conductive education in 

meningomyelocele patients. 6th European Regional Conference of Rehabilitation 
International, Budapest, Sept. 4-9. l994. 

 
4. Medveczky E., Balogh E.: Antropometrical data and peripheral nerve functions in 

spina bifida. 7th International Congress of Auxology, Budapest 1994. 
 
5. Medveczky E.: Interdisciplinary care of cerebral palsied children in conductive 

education.  2 nd World Congress on Conductive Education, Budapest, Sept. 10-13. 
1995 

 

6. Medveczky E., Halász A.: Epilepsy of shunted and non-shunted hydrocephalus 
patients 
The 1st Interim Meeting of the European Society for Paediatric Neurosurgery, Eilat, 
Marz. 19-23. l995 

 
7. Medveczky E., Horváth J., Balogh E.: Epilepsy in hemiplegic cerebral palsied 

children. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropadiatrie, Düsseldorf, 20-22. Oct.  
Monatsschrift Kinderheilkunde l43: 913-950. 1995. 

 
8. Medveczky E.: Epilepsy in congenital hemiparetic children. 

Convened by SCOPE Partnership with International Petõ Association, World 
Congress Urakawa, Japan , Study Abstract Paper of World Congress 91-93.1999. 

 
9. Medveczky E.: Convulsive disorders in children with cerebral paresis.  

Qeen Mary University of London, Convened by SCOPE Partnership with 
International   
Petõ Association, 9-14 Sept. 2001. 

 
10. Medveczky E.: Convulsive disorders in children with cerebral paresis. Qeen Mary 

University of London, Convened by SCOPE Partnership with International Petõ 
Association, 9-14 Sept. 2001. 

 
 



 80 

Summary 
 
The objective of our research was to demonstrate the role of the cognition and learning 

based promotion of development in the conductive education process.  

Our intention was to prove the existence of the learning process by studying urination 

conditioning (neurogenic bladder) in 112 children with SB (age range: 2-7 years). The 

condition of the urinary tract is a factor that limits the lives of SB children.  In order to 

protect the children, the status of the urinary tract was regularly checked by urologists in 

our multidisciplinary team. In compliance with the urological protocol the occurrence of 

vesicoureteral reflux (VUR), the amount of retention, the occurrence of urinary tract 

infections and the development of social continence were assessed. 61.5% of the 

children had developed VUR prior to the onset of conductive education (by the age of 3 

years). Due to the more effective voiding of the bladder, as a result of conditioning the 

retention showed a considerable decrease (p<0,0001) and the occurrence of urinary tract 

infections diminished significantly (p<0,0001) by the fourth month of the conditioning 

practice. By the end of the conductive education period 67% of the kindergarten age SB 

children were capable of emptying their bladder independently, thus routine 

catheterisation could be avoided. In 26% of the cases urination conditioning was 

combined with intermittent catheterisation. The number of cases showing social 

continence (continence exceeding 2 hours) presents a significant correlation with the 

performance preceding conductive education (p=0.02). 

Taking the neurogenic bladder caused by irreversible neurological damage (SB) as a 

model (under careful multidisciplinary prevention), our study demonstrated the effect of 

conductive education which is based on cognitive activity and the learning process. 

We advise against applying the method (voluntary urination) as a routine procedure or 

in combination with some other method without medical care.   

 
 
 
 



 81 

 
Az értekezésben elõforduló rövidítések  
 
 
 
 
? CP:                   cerebralis parézis 

? VZR:                velõcsõ-záródási rendellenességek 

? SB :                  spina bifida 

? MMC:               meningomyelocele 

? MTHFR:           methylene tetrahydrofolate reductase 

? VRONY:          Veleszületett Rendellenességek Országos   

                                Nyilvántartása 

? VRMEKF:       Veleszületett Rendellenességek Magyar Eset-  

                                Kontroll Felügyelete 

? UH:                  ultrahang 

? PET:                 pozitron emissziós tomográfia 

? fMRI:               funkcionális mágneses magrezonanciás vizsgálat 

? MEP:                mágneses kiváltott potenciálvizsgálat 

? VUR:                vezikoureterális reflux 

? OR :                  odds ratio (esélyhányados) 

? CI:                    confidencia intervallum 

? AN:                  anencephalia 

? EC:                   encephalocele 

 

 


