
 
 

 

SORTZETIKO MUSKULU-TORTIKOLIAK ETA PLAGIOZEFALIA 

PREBENITZEKO ETA ERABILTZEKO GOMENDIOAK 
 

TORTIKOLIAREN KAUSAK 

Tortikolia, buruaren albo bateko inklinazio bat da. Edozein adinetan gerta daiteke, eta jaioberrien 
kasuan, sortzetiko tortikolis muskularra da modurik ohikoena. 

Erasanaren kausa muskularra da. Jaioberrietan gertatzen da, erditu aurretik edo erditu bitartean, 

lepoko muskuluren batek kaltea jasaten duenean, eta, beraz, muskulua laburtu egiten da eta burua 
erasandako aldera okertzen da. 
 

 
 

KLINIKA ETA MANIFESTAZIOAK 

Buruaren eta lepoaren asimetria, alde afekturantz okertuta eta kontrako alderantz biratuta. Jaioberriak 

zailtasunak ditu jarrera hori zuzentzeko eta burua alde osasuntsu batera makurtzeko, bai modu 

aktiboan bai pasiboan. 

Haur batzuek koskor txiki biribildua dute ukituriko muskuluaren gainean 

(esternoekleidomastoideoa edo ECM). 

 

 
 

  



 
 

 

Plagiozefalia: buruaren inklinazio iraunkorraren ondorioz, eremu lauagoak ikus daitezke 

garezurrean. 

 
 

FAMILIARENTZAKO GOMENDIOAK 

Oso garrantzitsua da senideek eta zaintzaileek argibide horiek behar bezala ulertzea, haiek arduratzen 
baitira egunean zehar haurtxoa zaintzeaz. 

Tratamendua lehenbailehen hastea gomendatzen da, saio laburrak eta ohikoak eginez. 

 

Postura-aholkuak: 

 Sehaskaren egoera: saiatu haurrak estimuluak (ikusmenekoak, entzumenekoak...) har ditzan, 

asimetria zuzentzeko. 

 .Besoetan hartzean, saiatu bi aldeetatik egiten, posizio gehiago lortzeko. 

 Elikaduran bi aldeak txandakatzea. 

 Jarrera erregularrak aldatzea, jarrera okerrak saihesteko, tortikolisa eta plagiozefalia 
zuzentzeko kaltegarriak izan daitezkeenak (ahoz gora, ahoz behera, alboz...). 

 Ahoz behera etzanda jartzea, burua errazago kontrolatzeko, egunean hainbat aldiz. 

 Ahoz gora etzaneran, burua erdiko lerroan zentratuta mantentzeko jolasak egitea, inklinazioa 

saihesteko. 

 
 

 Mugimendu geldoak egin, pasiboki, zentzuz, haurrak erresistentziaren aurka jo gabe. 5-10 

aldiz, egunean hainbat aldiz. 

  



 
 

 

 

 Adibidez: sortzetiko ezker tortikolis muskularra (umetxoak burua ezkerrera okertuta dauka, eta 

eskuinera biratuta): umetxoaren burua astiro mugituko dugu, eskuinera okertu eta ezkerrera 

biratzeko, eta horrela hurrenez hurren. 
 

 
 

 Jokoen,albo baterako inklinazioa eta errotazio aktiboa bultzatzea, jokoaren, hizketaren eta 

abarren bidez, estimulu-mota desberdinak erabiliz. 

 Adibidez: sortzetiko muskulu-tortikolia eskuinean (haurtxoak burua eskuinerantz okertuta du, 

eta ezkerrerantz biratuta): ezkerrerantz makurtzen eta eskuinerantz biratzen saiatzeko 

estimulatuko dugu, eskuineko aldean txintxirrin edo sonajero bat astinduz, adibidez. 
 

 
 

 Bi aldeetan hegan egiten laguntzea, haurraren garapen psikomotorraren adinaren arabera. 

 Fisioterapia-tratamenduan zehar, haur bakoitzaren egoerara egokitutako posizio eta 

estimulazio espezifikoak irakatsiko dira. 

 

HELBURU OROKORRAK 

Haurrak mugikortasun librea lortzea lepoan modu pasiboan eta aktiboan, eta burua erdiko lerroan 
zentratuta edukitzea. 
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