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Probléma 

 

• A túlterheléses sérülések jelentik a 

sportsebészet legnagyobb gondját 

 

• Diagnózisuk és kezelésük bonyolult 

 

• Ismereteink főleg gyakorlati és klinikai 

tapasztalatokon alapulnak 



Általános irányelvek 

 

A túlterheléses sérülések megfelelő kezeléséhez  

szükséges 

 

– Aktivitás-specifikus funkcionális igények 

ismerete 

 

– Pontos, jól átgondolt diagnózis 

 

– Helyesen időzített terápiás terv 

 



Gyakoriság 

 

• Az összes sportsérülések 50 –60% - a 

• Élsportolók 

– 20–29 évesek 

• Alsó végtag 

• Térd (28%) 

Boka, láb, és sarok (21%)  

• Állóképességi sportok 

– Hosszútávfutás 

• Egyéni sportok 

– Ugrósportok, tenisz, torna és súlyemelés 

 



A sportsérülések a 

versenyszintű vagy 

 rekreációs sportolás 

során vagy annak 
 következtében 
 kialakuló akut  

vagy túlterheléses 

sérülések. 

 



Sérülés mechanizmusa alapján 
 Akut: sportolás közben külső behatás vagy egyéb 

         tényezők hatására hirtelen kialakuló sérülés 

 Pl: Izomszakadás, zúzódás, szalagszakadás 
 

Túlterheléses: folyamatosan végzett sportmozgás válthatja ki, 

                             túlterhelés (overload) vagy túlhasználat (overuse) 

               Pl: Achilles tendinopátia, tenisz/golfkönyök 
 



Akut sérülések: 
 Horzsolás 

 A bőr sérülése súrlódás 
következtében 
 Zúzódás 

 Direkt erőbehatás (ütés, rúgás, 
ütközés) kialakuló 
 nyomásnövekedés és 
hematoma 
 Húzódás 

 Egy szalag vagy izom 

 mozgástartományának vagy 
hosszának a hirtelen 
növekedése 
 Szakadás 

 Egy szalag vagy izom 

 folytonosságának megszűnése 
 Törés 

 Egy csont szöveti 
folytonosságának 
 megszűnése, struktúrájának 
megváltozása 
 



Túlterheléses sérülések: 
 

Tendinitisek ~ Tendinopathia (íngyulladás) 

Ízületi hypermobilitás 

 Fáradásos törések 
 Bursitisek (tömlőgyulladás) 
 Csonthártyagyulladások 

 Arthritisek (ízületi degeneráció) 

Arthrosis (porckopás) 

 



Sportbalesetek lefolyása 

Sérülés 

Vérzés 

Duzzanat 

Akadályozott 

gyógyulás 
Fájdalom- és 

nyomásérzékenység 

Fokozott szöveti nyomás 





Etiopatológia 
• A sportbalesetek időben pontosan 

meghatározott makrotrauma hatására jönnek 
létre 

 
– Akut gyulladás  (0-7 nap) 

 
– Proliferáció   (7-21 nap) 

 
– Remodelláció  (>21 nap) 

 



Túlterheléses sérülések: 
 

Túlterhelés 

Túlhasználat 

 

Szöveti sérülés 

 

Edzés folytatása 

 

Gyulladás 

 

Fájdalom 

 
Pihenés 
 
Regenerálódás 

Rehabilitáció 

 



Ín mechanikus terhelése 

Szöveti válasz 

Terhelésnek 
megfelelő 

Elégtelen 

Adaptáció Átmeneti  
szöveti 

gyengeség 

Folytatott terhelés 

Sportártalom 

Nyugalom /  
beavatkozás 

Túlterheléses sérülések 



Túlterheléses sérülések tünetei 



Megelőzés  

Rizikófaktorok

Sportsérülés

Irreverzibilis szerkezeti 
elváltozás

Sportkárosodás

Teljes szerkezeti és 
funkcionális helyreállás

Gyógyulás

Egyszeri makrotrauma

Sportbaleset

Ismétlődő mikrotraumák

Sportártalom

Irreverzibilis funkcionális 
károsodás

Rokkantság

Reverzibilis 

funkcionális károsodás

Primer prevenció

Egészségnevelés

Szekunder prevenció

Konzervatív / sebészi kezelés

Tercier prevenció

Műtéti korrekció

 



Megelőzés 

 

4. ábra. Algoritmus sportsérülések preventív eszközeinek a bevezetésére. 

Első lépés

A sportsérülés problémájának 
a mértéke:

 Incidencia

 Súlyosság

Második lépés

A sérülés etiológiájának és 
mechanizmusának a 
meghatározása

Negyedik lépés

A beavatkozás hatásainak 
kiértékelés az első lépés 
szempontjai szerint

Harmadik lépés

Megelőző intézkedések 
tervezése és bevezetése

 



• Belső (intrinsic) 

• Külső (extrinsic) 

Hajlamosító tényezők 

• Befolyásolható 

• Nem-befolyásolható 



Hajlamosító tényezők 



• Környezeti 
• Időjárási körülmények 
• Talaj 
• Cipő minősége 
• Szabályok 
• Bíró szerepe 
• Edző szerepe 

• Anatómiai 
• Pronáló láb 
• Testösszetétel és testtömegindex (BMI) 
• Testtartás (statikus, dinamikus) 

• Neuromuszkuláris 
• Izomerő 
• Izomaktiváció 
• Intemuszkuláris és intramuszkuláris koordináció 
• Propriocepció 
• Kinesztézia 
• Hajlékonyság 
• Kondicionális állapot 
• Technikai és taktikai képzettség 

• Hormonális 
• Táplálkozás 
• Sportspecifikus 
 

 

Befolyásolható rizikófaktorok 



• Környezeti 
• Játék szituáció 
• Ellenfél viselkedése 
• Váratlan események 

• Anatómiai 
• Q-szög 
• Térd állása (valgus, varus) 
• ACL geometria 
• Ízületi hypermobilitás, instabilitás 

• Hormonális 
• Menstruációs ciklus 

• Demográfiai 
• Életkor 
• Nem 
• Testmagasság 
• Etnikai hovatartozás 
• Sérülés előtörténet 
• Genetikai háttér 

• Sportspecifikus 
 

Nem-befolyásolható rizikófaktorok 



Akut sportsérülések megelőzése 

• Szezon előtti erőnléti felkészítés 

• Bemelegítés és levezetés 

• Biztonságos sportolási körülmények 

• Megfelelő védőeszközök 

• Alkalmazkodás időjárási körülményekhez 

– Hyperthermia 

– Hypothermia  

 



Túlterheléses sérülések megelőzése 
Belső rizikótényezők 

 

• Előző sérülések 

• Rossz kondíció 

• Izom egyensúlyi zavarok 

• Anatómiai eltérések 

– Lúdtalp, pes cavus, genu valgum-varum, femoralis 
anteversio, hosszeltérés 

• Táplálkozás 

• Növekedés 

 



Túlterheléses sérülések megelőzése 
Külső rizikótényezők 

• Edzéshiba 

 

• Nem megfelelő sportcipő 

 

• Rossz pályaviszonyok 



Kiváltó okok 

• Túlterhelés, túlhasználat 

• Ismétlődő felugrások (térdextenzió) 

• Felugrásokból leérkezések (ütődés elnyelése) 

• Izmok túlzott excentrikus terhelése 

• Rúgások 

• Korábbi kezeletlen sérülés 

• Helytelen technika 

• Rosszul megválasztott sporteszköz 

 

 



Diagnózis 

• Kórelőzmény felvétele 

• Fizikális vizsgálat 

• RTG 

• UH 

• MRI 

• CT 

• Szcintigráfia 

• Laboratóriumi vizsgálat 



Kezelés 
◦ Akut: pihentetés, PRICEM, NSAID 

 

◦ Gyógytorna, nyújtás  

 

◦ Patella emelő (többféle alternatíva)  

 

◦ Masszázs 

 

◦ Lökéshullám  - terápia 

 

◦ Ultrahang  

 

◦ Mágnetoterápia  

 

◦Taping  

 

◦ VGP-injekciós kezelés  

 

◦ Guna – terápia 

  

◦ Kortikoszteroid injekció 

 

 

 



 

• Indikáció 

– Megfontolt agresszivitás 

• Technika 

– Minimális invazivitás 

– Anatómiai rekonstrukció 

– Stabil rögzítés 

Terápia 



 

• Nem a gyulladást 

csökkentjük 

• A gyógyulási 

folyamatot támogatjuk 

• Oki kezelés 

• Lokális szteroid ellenjavallt 

 

Túlterheléses sérülés 



 

• Nem csak a tünetek,  

 

       hanem az okok megszűntetése is ! 

Konzervatív kezelés 



Konzervatív kezelés 

 
• Aktivitás és terhelés csökkentése, 

változtatása 

 

• „Ne hagyj abba mindent!” 

 



Relatív pihenés 

 
– Védi a sérült testtájat  

 

– Stimulálja a kollagén-termelést 

 

– Irányítja a kollagénrostok rendeződését 

 

– Megelőzi a kondíció romlását és az atrófiát 

 



• Túlzott gyakoriság, intenzitás és 

időtartam 

  

„A több nem mindig jobb!” 

 

• Alapvető edzéselvek 

– Fokozatosság és periodicitás 

Edzéshibák 



Műtéti kezelés 

 

 

• Ritkábban javasolt, mint korábban 

 

• Lehet nyitott, de 

az artroszkópos / endoszkópos technikák 

egyre nagyobb teret nyernek 

 



Műtéti kezelés 

 

• Indikáció 

 

– Csak 3–6 hónapnyi sikertelen konzervatív 

kezelést követően 

– Ha nagyon valószínű a tünetek javulása 

– Visszatérés az eredeti sportaktivitási szintre 

(60–80%, 6–12 hónap után) 

 



A rotátor köpeny egyik kiemelt izmának, a M. 
 supraspinatus (fossa supraspinata scapulae → tuberculum 
majus humeri; váll abductió és stabilizáció) az ina 
irritálódik és begyullad az acromion alatti subacromiális 
térben 
 Fej fölötti emelésekkel, mozgásokkal járó sportágakban 
(úszás, röplabda, vízilabda, dobóatlétika, súlyemelés, 
crossfit) gyakran előfordul 
 Az egyébként is szűk subacromiális térben egyéni 
 anatómiai eltérés, túlterhelés és súrlódás következtében 
az ín megvastagodhat és begyulladhat 
 Az ín és az acromion közötti subacromiális bursa is 
megduzzadhat és begyulladhat 
 A további térszűkülés és gyulladás az ín degenerációját, 
később teljes szakadását is okozhatja 
 A váll instabilitás, rotátor köpeny gyengesége fokozhatja 
az impingement szindróma kialakulásának valószínűségét 
 





Tünetek: 
 ◦ Fájdalom 

◦ Gyengeség 

 ◦ Fej fölé emelés hiánya 

◦ ROM csökkenés 

 
Diagnózis: 
 ◦ Anamnézis 
 ◦ Fizikális vizsgálat 

 Neer-tünet 

 Hawkin-teszt 
 ◦ RTG → ízületi patológia 

 ◦ UH → subacromiális oedema 

◦ MRI → kapcsolódó lágyrészek 

◦ Artroszkópia 

 



Kezelés: 
 ◦ Konzervatív 

 Pihenés 

 Fizikoterápia 

NSAID 

 Ízületi mobilizáció 

Masszázs 

 Taping 
 Ritkán kortikoszteroid 

◦ Műtéti 

 Nyitott 
 Artorszkópos 
 

Prognózis: 
 ◦ Konzervatív: néhány hét - hónap 

◦ Műtét: hosszabb 
 



 

• Artroszkópos 

 

• Artroszkóposan asszisztált 

 

• Miniarthrotomia 

Minimal invazív beavatkozások 



 

• Saját anyag 

 

• Stabil rögzítés 

Anatómiai rekonstrukciók 



Teniszkönyök 



Teniszkönyök 



Az adductor izmok inainak és az eredési terület 
csonthártyájának túlterhelés következtében 

kialakuló krónikus gyulladása és fájdalma 

Az adductorok stabilizálják a medencét és a 

csípőízületet mediális irányból és adductiós 

mozgást végeznek csípőben 

 Adductor izmok két csoportja: 
 1.  Rövid (medence - combcsont) 
 M. Pectineus 

 M. Adductor longus 
 M. Adductor brevis 
 2.  Hosszú (medence - térd) 

 M. Gracilis 
 M. Adductor magnus 
 



Gyakori futásnál, labdarúgásban, lovaglásban, 
tornában és úszásban (adductor izmok repetitív 

működése) 

 Kiválthatja az adductor inak túlnyújtása is 

Tünetek: 

 Fájdalom az adductorok területén vagy gyakrabban a 

szeméremcsonti eredésnél 

 Duzzanat, merevség, adductor gyengeség 
 Kezeletlenül adductor szakadás is jelentkezhet 
 Diagnózis: 

 ◦ Palpatio 
 ◦ Fizikális vizsgálat 

◦ Ultrahang 

 



Rizikótényezők: 
 Alsó végtag hossz különbség 

Izomegyensúly eltérések 

 Izom feszesség vagy gyengeség (adductorok, gluteusok, 
csípő flexorok, hamstring) 

 Nem megfelelő biomechanika 
 Korábbi sérülés nem megfelelő rehabilitációja 
 Nem megfelelő pihenés, tartás, sportági technika 

Core stabilitás hiánya 

 Bemelegítés hiánya 

Fáradtság 

 Elhízás 
 



Kezelés: 
 ◦ Akutan PRICE 
 ◦ Keringés fokozása 

◦ Crosstraining 

 ◦ Nyújtás és erősítés 
 ◦ Lágyrész masszázs (adductor és abductor izmok) 

◦ Elektroterápia (ultrahang) 

 ◦ Ízületi mobilizáció 
 ◦ Kinesio taping 
 ◦ Biomechanika, tartás, járás korrekció 

◦ Core stabilizáció 

 ◦ Technika és koordináció javítása 

◦ Megfelelő cipő 

 

Prognózis: 
 ◦  Normál esetben néhány hét, ritkán néhány hónap 
 



Az adductor izmok közül az 
egyik vagy több izom vagy ín 
húzódása, esetleg részleges 
vagy teljes szakadása 
Akut trauma, az adductor 
csoport hirtelen 
 összehúzódása, kirotált vagy 
abdukált csípő helyzetben 
Jellemzően a hosszabb izmok 
sérülnek (M. adductor magnus, 
 M. gracilis) 
 Gyakran előfordul 
 jégkorongban, labdarúgásban 
 



Rizikófaktorok: 
 ◦  Gyenge csípőizomzat 
◦  Izomegyensúly eltérés 
 (adductor-abductor) 
◦  Flexibilitás hiánya 
◦  Korábbi sérülés 
 ◦  Túlterhelés 
 Tünetek: 

 ◦  Hirtelen, éles fájdalom 
◦  Adductiós fájdalom 
 ◦  Érzékenység 
 ◦  Teljes szakadásnál 
 folytonosság hiánya 
◦  Avulziós törés is 
 lehetséges 

 

Diagnózis: 
 ◦ Anamnézis 
◦ Palpatio 
 ◦ Fizikális vizsgálat 
◦ RTG, UH, MRI 
 ◦ Differenciál diagnózis 
 Kezelés: 
 ◦ PRICE 
 ◦ Sérülés mértékétől függően 
 konzervatív vagy műtéti 
 (adductor tenotómia) 
◦ Elektroterápia 
 ◦ Izometriás és izotóniás 
 gyakorlatok 
 ◦ Nyújtás 
 Prognózis: 
 ◦ Egy hét - 6 hét vagy több, 
 sérüléstől függően 
 





Patella-ín krónikus gyulladása 

 

Kosárlabda, röplabda, repetitív  
 
felugrásokkal járó 
 
sportágakban 
 



Kiváltó okok: 

 ◦ Túlterhelés, túlhasználat 
 ◦ Repetitív felugrások (térd extenzió) 
 ◦ Felugrásból leérkezések (ütődés elnyelése) 
◦ M. quadriceps túlzott excentrikus terhelése 

◦ Rúgások 
 ◦ Korábbi kezeletlen patella-ín sérülés 
 



Rizikófaktorok: 

 ◦ Boka nem megfelelő dorsalflexiója 

◦ Gyenge gluteus izmok 
 ◦ M. triceps surae, m. quadriceps és hamstring izmok 
 feszessége, flexibilitás hiánya 
 ◦ Izomegyensúly eltolódás 
 

Diagnózis: 

 ◦ Palpatio 

◦ MRI 
 

Tünetek: 

 ◦ Fájdalom és gyulladás a patella inferior csúcsánál, a 

 patella-ín területén, esetleg a tuberositas tibiae felett 
◦ Duzzanat 
 ◦ Érzékenység 
 



Kezelés: 

 ◦ Akut: pihentetés, PRICE, NSAID 

◦ Gyógytorna 
 ◦ Masszázs 

◦ Nyújtás 
 ◦ Lökéshullám terápia 

◦ Ultrahang 
 ◦ Mágnes 
 ◦ Patella emelő (többféle alternatíva) 
◦ Taping 
 

Prevenció: 

 ◦ Megfelelő quadriceps erő és flexibilitás 
 ◦ Izomegyensúly eltolódások korrekciója 
 ◦ SMR technikák használata (edzés előtt és után is) 
 



Ugrótérd 



Ugrótérd 



Iliotibiális szalag (Tractus iliotibialis) 
 Vastag kötőszövetes köteg a csípő, 

comb és a térd laterális oldalán 
 M. gluteus maximus és m. tensor 
 fascia latae rostjait közvetíti 
 Tapad: tibia laterális condylus (Gerdy 

tuberculum) 
 ITB szindróma = Futótérd 

 IT szalag krónikus túlterhelése 
 Gyakran fordul elő kerékpárosoknál, 

futóknál, triatlonistáknál és 

súlyemelőknél 

 



Tünetek: 
 ◦ Lokalizált fájdalom az IT szalag felett, a térd laterális oldalán 
◦ Tünetek legtöbbször edzés közben jelentkeznek 
◦ Duzzanat (ritkán) 
 ◦ Köteg vastagodása 
 

Diagnózis: 
 ◦ Fizikális vizsgálat 
◦ Palpatio 
 ◦ RTG → egyéb kórképek kizárása 
 
Kezelés: 
 ◦ Mindig konzervatív 
◦ PRICE 
 ◦ Nyújtás → SMR henger használata 
◦ Ultrahang terápia 
 ◦ NSAID 
 



Rizikótényezők: 
 ◦ Futás betonon vagy kemény talajon 
 ◦ Nem megfelelő bemelegítés vagy levezetés 

◦ Túlzott felfelé vagy lefelé futás 

 ◦ Nagy távolságban túrázás 
 ◦ Mellúszás, vízilabda taposás 
 ◦ Nem megfelelő láb biomechanika (boltozat, supináló láb, 
lábhossz eltérések) 

 ◦ Gyenge csípő izomzat, core izomzat 
 

Prognózis: 
 ◦ Általában jó 
 ◦ 
 

6-12 hét 
 



Négy kompartment: 
 
1. 

 

Anterior 
 M. Tibialis anterior 

 M. Extensor hallucis longus 
 M. Extensor digitorum 
longus 
 M. Peroneus tertius 
 

2. 

 

Laterális 
 M. Peroneus longus 

 M. Peroneus brevis 
 

3. 

 

Posterior profundus 
 M. Tibialis posterior 

 M. Flexor hallucis longus 
 M. Flexor digitorum longus 
 M. Popliteus 
 

4. 

 

Posterior superficialis 
 M. Gastrocnemius 

 M. Soleus 
 M. PLantaris 
 



A kompartmentekben a 

lágyszövetet fascia veszi 
körbe 

 Az izom megduzzadhat és 

elzárhatja a vérellátást 
(intramuszkuláris 

duzzanat) 

 Gyakran fordul elő 
 hosszútávfutóknál 
 Trauma vagy túlterhelés 

következménye 

 



Kiváltó okok: 
 ◦  Akut: trauma, szakadás, vérzés 
 6P (Pain - Fájdalom; Paresthesia - Szúró érzés; Pallor - Sápadtság; Paralysis - Bénulás; Pulselessness - 

Pulzushiány; Poikilothermia - Hőreguláció zavara) 
 

◦  Krónikus: túlterhelés következtében gyulladás és duzzanat a kompartmentben 

Rizikótényezők: 

 ◦  Gyors izomnövekedés (anabolikus szterodiok használata) 

Diagnózis: 

 ◦  Tünetek alapján 

Terápia: 

 ◦  Konzervatív 
 ◦  Ha nem enyhülnek a tünetek, 
 akkor fasciotómia indokolt 

 Rehabilitáció és prevenció: 
 ◦  Fokozatos erősítő és nyújtó program 

◦  Masszázs 

 ◦  Sípcsont védelme 
 



Mediális Tibiális Stressz Szindróma 
 

„Shin splint” 
 „Fájdalom a sípcsont belső felszínén” 
 (American Academy of Orthopaedic Surgeons) 

 A sípcsont krónikus overuse sérülése 
 Jelentkezhet anterior és posterior is 
 Maratonfutók tipikus problémája 
 Sportolóknál a felkészülés kezdetén (3.hét) 
Két fő kiváltó ok: 
 ◦  Mikrorepedések a tibiában (stressz reakció) 
◦  M. tibialis anterior repetitív húzás irritálja a 
 periosteumot 
 Eredés: tibia epicondylus lateralis, tibia 

Tapadás: os cuneiforme medialis 

Funkció: dorsalflexio, inversio 

 Rizikótényezők: 
 ◦  Túlzott futás/edzés 

◦  Nem megfelelő cipő 

◦  Edzés talaja 
 ◦  Biomechanikai faktorok 
 ◦  Megtett távolság, edzésfrekvencia és futás 
 intenzitása 
 



Mediális Tibiális Stressz Szindróma 
 



Mediális Tibiális Stressz Szindróma 
 

Tünetek: 
 ◦  Fájdalom és érzékenység a tibia medialis részén (distalis harmad) 

◦  Fájdalom erősödik a mozgás során vagy utána 

 ◦  Gyulladás egyéb elváltozásokat is kiválthat (pl. kompartment szindróma, 
 tibia fáradásos törés) 
 Hajlamosító tényezők: 

 ◦ 
 

↑ plantarflexio, inversio és eversio 
 ◦ 

 

↑ overpronatio (Moen et al., 2009) 

 ◦ 
 

M. Triceps sure izomzatának állóképessége 
 ◦ 

 

Izom egyensúly eltolódás 
 ◦ 

 

Női nem 
 ◦ 

 

Életkor 
 ◦ 

 

Túlzott excentrikus aktivitás (Yates és White, 2004) 

 ◦ 
 

Dohányzás (Sharma et al., 2009) 

 Diagnózis: 
 ◦  Palpatio és tünetek alapján 

◦  RTG normál 

 ◦  Csontszcintigráfia →emelkedett felvétel 
 



Mediális Tibiális Stressz Szindróma 
 
Terápia: 
 ◦ Edzésterv megváltoztatása 

◦ Cryoterápia 
 ◦ Taping (kinesio, rugalmatlan) 
◦ Lökéshullám terápia 
 ◦ Mágnes terápia 
 Rehabilitáció és prevenció: 

 ◦ Kis behatással járó mozgások (úszás, 
 kerékpár) 
 ◦ M. Tibialis anterior nyújtása 
 ◦ Edzésterhelés tudatos tervezése és 
 monitorozása (max. +10%/hét) 
 ◦ Alsó végtag izomzatának erősítése (rezgés 
 elnyelés) 
 Prognózis: 

 ◦ Nincs hosszú távú következmény 

◦ Műtét nem indokolt 
 



Elnevezések: tendinitis (akut), tendinosis (krónikus),tenosynovitis, Achillodynia 

Achilles tendinopátia: Az Achilles-ín degeneratív elváltozása 

Krónikus túlterheléses, túlhasználati elváltozás 

Mikroszakadások az ínban 

 Kosárlabda, futás, röplabda, futással és ugrásokkal járó 
sportágak 
 Anatómia: 
 ◦  Legnagyobb és legerősebb ín a szervezetben 

◦  Kb. 15 cm hosszú és 2 cm vastag 

 ◦  Eredés: M. Triceps surae muszkulotendinosus csatlakozás 

◦  Tapadás: tuber calcanei 

 ◦  Teherviselő szerep 
 Fp=2000-4000 N (Fukashiro et al., 1995) 

6,1-8,2 BW (Scott és Winter, 1990) 

 ◦  Retrocalcaneális és szubkután calcaneális bursa súrlódáscsökkentő 

◦  Rossz keringés (kollagénrost degradáció) 

 





Kiváltó okok: 
 ◦  Túlterhelés/túlhasználat (overstress/overuse) 
 ◦  Futás, ugrások, gyors irányváltással járó sportmozgások 
 

Rizikótényezők: 
 ◦  Nem megfelelő cipőhasználat 

◦  Anatómai jellemzők 

 ◦  Testtömeg 
 ◦  Izomegyensúly eltolódás 
 ◦  Korábbi sérülések (kinetikai lánc megbomlása) 

◦  Feszes Achilles-ín és plantarflexor izomzat 

◦  Nem megfelelő dorsalflexió 

 ◦  Csökkent inversio (Kaufman et al., 1999) 

◦  Csökkent térd ROM 

 ◦  Csökkent M. Tibialis anterior; M. Rectus femoris és M. 
 Gluteus medius izom aktivitás (Azevedo et al., 2008) 

 ◦  Túlzott pronáció járás során (>5°) (Hintermann és Nigg, 1998; 

 Maffuli et al., 2004) 
 ◦  Gyakran társul plantar fascitiissel 

 



Tünetek: 
 ◦  Fájdalom és érzékenység (4-5 cm-re tuber calcaneitől) 

◦  Gyulladás (Achilles-ín és/vagy tuber calcanei) 

◦  Melegség, pirosság, duzzanat 

 ◦  Tapintható csomó/dudor (degeneratív szövet) 
 

Diagnózis: 
 ◦  UH és MRI → folyadék és szabálytalan kollagén mátrix 
 

Kezelés: 
 ◦  Nem megfelelő kezelés esetén az ín fokozatos degenerációja és gyengülése, 
 végül teljes szakadás következhet be 
 ◦  Pihentetés 
 ◦  Cryoterápia 

◦  NSAID 

 ◦  Masszázs 
 ◦  Lökéshullám terápia 

◦  Lézer terápia 

 ◦  Kinesiotape 
 ◦  Szteroid injekció 
 



Prognózis: 
 ◦ 5 nap - néhány hét, akár egy év is lehet 
◦  Ritkán igényel műtétet 
 

Megelőzés: 
 ◦  Excentrikus erősítés (leengedés) 
 ◦  M. Triceps surae erő és flexibilitás 

◦  Talpbetét 

 ◦  Sarokemelő (?) 
 ◦  Tartásvizsgálat 
 ◦  Láb biomechanika 
 ◦  SMR technikák (gastrocnemius lateralis) 
 



Achilles tendinopathia 



Achilles tendinopathia 



Plantar fasci (Aponeurosis plantaris) = Talpi bőnye 

Erős, rostos kötőszövetes szalag/köteg 

Összeköti a calcaneust és a metatarsusok distális 

fejeit 

 Mediális, centrális és laterális részei vannak 

Kapcsolat az Achilles-ínnal 

 Mozgási lánc eleme 
 Funkció: 
 Hosszanti boltozat fenntartása 

Teherviselés 

 Fontos szerep a járás során 
 



A talpi bőnye gyulladása 

Akut húzódás is 

 eredményezheti 
 Leggyakrabban krónikus 

túlterhelés okozza 

Mikroszakadások 

 következtében hegesedés 

Tünetek: 

 Érzékenység leggyakrabban a 
calcaneus tájékán 
 Ritkábban a metatarsus fejeknél 
fájdalom 
 Reggel ébredés után erős 
 fájdalom, után „bemelegszik” 
 



Diagnózis: 
 Lokalizálható érzékenység saroktájon 

 Reggel ébredés utáni fájdalom (alvás alatt plantarflexio) 
UH vizsgálat 

 Kezelés: 
 Konzervatív terápia 

Masszázs 

 Crioterápia 

Nyújtás 

 Kinesio tape 
 Sarokemelő, talpbetét 
NSAID 

 Lökéshullám terápia 

Szteroid injekció 

Műtéti korrekció 

 Néhány hét – egy év 
 





Túlterhelés, túlhasználat, aszimmetrikus terhelés 

következtében mikrorepedések a csontban 

Csont remodelláció nem tud végbemenni (Wolff 
törvénye) 

 Nem megfelelő kezelés következtében repedés 

vagy törés alakulhat ki 

 A törést kiválthatja trauma, leérkezés, stb. 

Érintett csontok: 

 ◦ Sajkacsont 
 ◦ Metatarsusok 
 



Fáradásos Tibia Törés 
 

Repetitív behatással járó spormozgások (futás, 
ugrások) során mikrorepedések a csontban 
♀ > ♂ (csontsűrűség különbség; női atléta 
triász) 
 Tibia → teherviselő csont 
 Mikrorepedések a csontban 

 ↓ 

 Csont remodellációs folyamat felborul 
 ↓ 

 Nagyobb repedés vagy fáradásos törés 
 Izomzat nem képes az ütődésből származó 
rezgések elnyelésére 
 



Fáradásos Tibia Törés 
 

Tünetek: terhelésre és 
 testsúly ráhelyezésre 
fájdalom, duzzanat 
lehetséges 
 Kezeletlenül teljes törés 
alakulhat ki 
 Diagnózis: RTG, MRI, 
csontszcintigráfia 
 RICE terápia, NSAID 
 Mágnesterápia 
 

Rehabilitáció: behatású gyakorlatok 
 (úszás, kerékpár), alsó végtag 
erősítés(rezgés elnyelés), 
crosstraining, vízitorna 
 Prognózis: néhány hét 
 Megelőzés: erősítés, nyújtás, 
 megfelelő talaj és cipőválasztás, 
edzésterhelés tervezése, 
kompressziós szár 
 



Magas boltozatú láb rosszul nyeli el az energiát 

A sajkacsont viseli a terhet, így alakulhat ki a 

fáradásos törés 

 Diagnózis: 
 Erős lábháti fájdalom 

 Röntgen fals negatív lehet akutan (ismételni kell) 

Csontszcintigráfia javasolt 

 Terápia: 
 ◦ Fontos, mert a törött darabok eltávolodhatnak 

◦ Leginkább műtéti úton csavarral rögzítik 

 



Metatarsusok teherviselő csontok 

Hosszanti boltozat fenntartása 

 Leggyakrabban a II-III. metatarsus érintett 

Törés a distalis harmadban 

 March törés: 
 Először újonnan besorozott katonáknál tapasztalták 

 Balett táncosok törése: 
 A II. metatarsus bázisának spirális törése a lábujjhegyen 

táncolás következtében 

 Gyakori hosszútávfutóknál is 
 



Diagnózis 
 ◦ Fájdalom a csont középső 

részén, a láb hátoldalán 

◦ Duzzanat 
 ◦ Röntgen 
 ◦ Csontszcintigráfia 

Kezelés 

 ◦ Konzervatív 

◦ Pihenés 

 ◦ Gipsz rögzítés 
 ◦ Táncosoknál női atléta triász 
(amenorrhea, étkezési 
 zavarok, osteopenia vagy 

 osteoporosis) kizárása 
 ◦ Sportolóknál javasolt műtéti 

rögzítés 
 6 hét – 3 hónap rehabilitáció 
 



• Minimális követelmények 

– Teljes mozgástartomány 

– A sérült végtag izomereje 

eléri a nem sérült ellen- 

oldal erejének 80-90%-át (objektíven 

mérve) 

• Két további kérdés: 

– Megfelelőek-e a sportoló sportspecifikus 

funkciói? 

– Lelkileg is felkészült a visszatérésre? 

Sportképesség  
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A vállöv sportártalmai 
 

• Vállízületi instabilitás  

– Tüneti instabilitás 

– Postluxatiós, vagy valódi instabilitás 

• Impingement szindróma  

• Subscapularis tendinitis  

 



A könyök sportártalmai 
 

• Teniszkönyök (Epicondylitis lateralis humeri) 

 

• Dobókönyök (Epicondylitis medialis humeri)  

 

• Bursitis olecrani  

 

• Osteochondritis dissecans  

 



Az alkar sportártalmai 
 

 

• Krónikus rekesz szindróma  

 

• Alagút szindrómák  

–  n. mediánus a pronator csatornánál 

–  n. radialis a supinator csatornánál 

 



A csukló sportártalmai 
 

• Instabil csukló  

 

• Lunatomalatia (Kienböck-kór)  

 

• Csuklótáji tunnel szindrómák    
– A carpalis alagút szűkülete (carpal tunnel 

szindróma)  a n.mediánuson,  

– A Guyon csatornáé (ulnar tunnel szindróma) a n. 
ulnarison 

 



A kéz sportártalmai 
 

• Pattanó ujj  
 

• Tendinitis, tenosynosvitis  
– Főleg a flexor inakat érintő krónikus gyulladás, hátterében 

túlterhelődés, mikro sérülések állnak  
– Extensor oldalon az I-es extensor rekesz érintettsége a 

leggyakoribb (DeQuarvain szindróma)  

 
• Ganglion  

– Körülírt savóshártya lefűződés  
• Palmarisan főleg ínhüvelyi  
• Dorsálisan inkább ízületi eredettel 

  
 



A csípő sportártalmai  
 

• Kattanó csípő (coxa saltans)  

 

• Bursitis trochanterica  

 

• Adductor szindróma  

 

• Osteochondritis dissecans  

  

 



A térdtájék sportártalmai 
 

• Patellofemorális szindróma (Chondromalatia patellae, ill. hyperpressiós patella szindróma)  
 

• Quadriceps tendinitis és ugró térd (patella ín tendinitis) szindróma  
 

• Flexor tendinitisek  
– A semitendinosus, semimembranosus, illetve a biceps tapadási pontja körül kialakuló krónikus fájdalom.  

 
• Iliotibiális - szindróma (Futótérd) 

 
• Osteochondrosisok   

– Schlatter-Osgood kór  
– Sinding-Larsen-Johansson kór  

 
• Intraarticularis osteochondrosisok  

 
• Térdtáji cysták  

– Baker cysta  
– Meniscus cysták  

 



A lábszár sportártalmai 
 

• Fáradásos tibia törés 

 

• Lábszár subacut és krónikus compartment 
szindrómája  

 

• Achilles ín tendinitis  

 



A bokatájék sportártalmai 
 

• Krónikus instabilitás  

 

• Osteochondritis  

 

• Pattanó boka (peroneális impingement)  

 

• Tendovaginitisek  

 



A láb sportártalmai 
 

• Leggyakrabban az V. metatarsus basisan alakul ki 
(Jones-fractura,) de a többi metatarsus, sőt a 
talus és a calcaneus is érintett lehet  

 

• Achilles periostitis  

 

• Boltozati problémák, bütyök, kalapácsujj  

 

• Plantaris fasciitis 

 

• Calcaneus sarkantyú 

 


