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Glenohumerális funkció és AC, CC szalagok

• Önmagában az AC szalagok átvágása nem befolyásolta a 
glenohumerális izület rotációs középpontjának helyzetét 
abdukcióban

• A Lig. Trapezoideum szakadása anterior és laterális irányú 
transzlációt eredményezett 130 fokos abdukción túl

• A  Lig. Conoideum szalag átvágás már 90 fok fölött inferior
irányú transzlációját eredményezte a forgáspontnak

Influence of disruption of the acromioclavicular and coracoclavicular ligaments on glenohumeral motion: a kinematic evaluation

• Kempland C. Walley et all DOI 10.1186/s12891-016-1330-2



Scapula pozíció és  AC, CC szalagok

Az AC szalagok megnyúlása, 
szakadása, a scapula inferior
és mediális irányú 
transzlációját hozza létre a 
claviculához képest.



Az AC ízület sérülésének hatásai a váll funkcióra

• A Rockwood III típusú sérülteknél egyaránt megfigyelhető normális és 
megváltozott scapula biomechanika

• Intact Lig. conoideum szalag esetén, a scapula pozíció és mozgások kevésbé 
károsodnak

• Alapállapotban fokozott protrakcióba kerül a scapula

• Protrakció következménye megváltozott biomechanika, csökkent ROM, és 
izomerő

• A Rockwood III típusú sérültek 70%-nak scapula dyskinesise van

• A konzervatív és/vagy a sebészi kezelés csökkenteni tudja a scapula dyskinesist

Gumina et al Arthroscopy 2009
Tischer et al Am J Sports Med 2009
Carbone et al Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015



Scapula dyskinesis - kinetikus lánc szemléletű 
rehabilitáció

• Posturális hibák kezelése

• Kinetikus lánc hibáinak felderítése és kezelése

• Scapula mozgások facilitálása az alsó végtagok, és a törzs  segítségével

• A retrakció hangsúlyozása a protrakció kontrollja helyett

• Zárt kinetikus láncú gyakorlatok előtérbe helyezése

• Gyakorlatok több síkban, funkcionális helyzetekben

Sciascia and Cromwell Rehabil Res Pract 2012



A testtartás és váll funkció

2.9% 65,8% 54,3% 48,9%

The impact of faulty posture on rotator cuff tears with and without symptoms; 
Yamamoto et al 2014

Haik et al J Orthop Sports Phys Ther 2014
Camargo et al J Orthop Sports Phys Ther 2015



Kinetikus lánc 

Sciascia and Cromwell Rehabil Res Pract 2012
Richardson et al BMJ Open Sport & Exercise Med 2020

• Kinetikus lánc egyes tagjainak diszfunkciója 
korlátozza az egész lánc hatékonyságát



Scapula mozgások facilitálása

• A scapula mozgásai askcesszórikusak

• A törzs és az alsóvégtagok mozgásterjedelme, ereje elősegíti 
megfelelő működését

• A törzs rotáció facilitálja a scapula posterior tiltjét, kirotációját és 
trapézius izom alsó részének aktivációját

• A törzsizmok gyengesége, kimerülése csökkenti váll funkciókat

Sciascia and Cromwell Rehabil Res Pract 2012
Yamauchi et al J Shoulder Elbow Surg 2015
Kibler and Sciascia Disorders of the Scapula and Their Role in Shoulder Injury Springer 2017



Protektív fázis

• Karrögzítő

• Páciens edukáció

• Fájdalom csillapítás, hűtés

• Gyulladás, izom spazmus csökkentése

• Működő képes szöveti környezet megteremtése

• Manuális technikák, működő képes szöveti környezet megteremtése 
mobilizáció, fascia technikák

• ROM fenntartása

• A ROM korlátja a fájdalom megjelenése



Mobilitás és stabilitás 
Kartartó elhagyása után:

• Fájdalom mentes ROM növelés passzívan 

• Aktív asszisztált gyakorlatok ROM növelésre

• Scapulathoracalis, scapulohumeralis izmok 
submaximális izometriás erősítése különböző 
glenohumerális szögekben

• Ritmikus stabilizáció zárt, nyílt kinetikus láncban

• Kinesztézia-propiocepció fejlesztése

Cél: 80% a teljes PROM-nak min. fájdalommal és 
érzékenységgel  



Mobilitás, stabilitás, erő 

• AROM gyakorlatok

• Izotóniás gyakorlatok bevezetése

• Nyílt kinetikus láncban ROK erősítés ellenállással szemben

• Scapula stabilizáció és ROK erősítés komplexebb formában törzs, 
medence stabilizációval összekötve, stabil majd instabil felszíneken

• Flexibilitás helyreállítása, izom láncolatok kezelése, ízületi mobilizáció

• PNF minták ellenállással szemben

• Funkcióspecifikus mozgásminták visszaépítése



Összegzés

• A Rockwood I-II-III sérülések rehabilitációját konzervatívan kezdjük

• A scapula mozgásainak helyreállítására törekszünk

• Az egész kinetikus láncot kezeljük

• Eredménytelenség esetén, 12 hét után sebészi rekonstrukció 
szükséges


