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BESZÉLGETÉS ELŐTT KEZDŐDIK 

KÖTŐSZÖVETEK ÁLLAPOTA 
MOTIVÁLTSÁG- ÖNSAJNÁLAT 

HYPERAKTIVÍTÁS- HIPERÉRZÉKENYSÉG 

SZÜLŐ I, EDZŐ I JELENLÉT MINŐSÉGE 

ANAMNÉZIS



BEMELEGÍTŐ 
ÉLETKOR, SPORT, MI A PANASZ 

SPECIÁLIS 
HOGYAN, MIKOR KEZDŐDÖTT? 

FÁJDALOM TÍPUSA ÉS ERŐSSÉGE 
MIKOR FÁJ? 

LEVEZETŐ 
MILYEN TERÁPIA VOLT EDDIG? 

EGYÉB BETEGSÉGEK, CSALÁDI HALMOZÓDÁSOK 

UTOLSÓ 
PONTOSAN MUTASSA MEG A PONTOT AHOL FÁJ!

ANAMNÉZIS



VIZSGÁLAT
LEVETKŐZTETNI?! 

POZÍCIÓ? 
ELÖRŐL, HÁTULRÓL?! 



MOZGÁSTERJEDELEM

VIZSGÁLAT



SULCUS JEL - FELSŐ TOK

LAXITÁS

Kivitelezés során a vizsgált kar test 
melletti neutrál rotációs helyzetben 
van 
• A vizsgáló egyik keze az acromiont 
fogja, a másik kéz a könyök felett 
fogja a kart. Lefelé húzás során 
mérjük mm-ben a kar lefelé 
mozdulását 

 
Pozitív a jel, amennyiben a beteg 
panaszát kiváltja 

- SGHL, CHL, Interval sérülés 

- MDI 

•



LOAD AND SHIFT - ELSŐ, HÁTSÓ TOK

LAXITÁS

 • A vizsgáló egyik keze stabilizálja a la- 
pockát, a másik nyomás alatt előre és 
hátra mozdítja a felkar fejet a kar 
neutrál rotációs helyzetében  

 
•Grade I: minimális elmozdulás  

•Grade II: a fej a glenoid széléig 
mozdul el,  
de azon túl nem 

• Grade III: a fej a glenoidon túl 
mozdul,  
de a nyomás engedésekor 
reponálódik 
 

• - Labrum (roppanás) 

• -MDI



GAGEY - ALSÓ TOK

LAXITÁS

 . A beteg karját passzívan 
coronalis sík- ban véghelyzetig 
emeljük, a lapockát stabilizálva 

 
- 105 fok elérése az IGHL 
megnyúlását, laxitását mutatja  

- MDI 

•

 



SPECIFICITÁS - SENSITIVITÁS 

• Specificitás: true negative rate 

• magas: a pozitív tesztek egy betegségre utalnak 

• Sensitivitás (érzéknység): true positive 

• magas: a pozitív esetek bekerülnek a kalapba, nem kerülik el a 
figyelmet 

• Kevés olyan teszt van ami mindkettőt tudja ezért egy specifikus és egy 
sensitív teszt kombinációja nagyon jó eredménnyel kecsegtet



INSTABILTÁS - ELÜLSŐ

90 fok abdukcióban fokozzuk a kirotációt  

 • Pozitív a teszt, ha instabilitás érzés van. 
Amennyiben fájdalom jelentkezik, akkor  
subacromialisan adott 10 ml 1%-os 
lidocain után újra kell vizsgálni, ez növeli 
a teszt specificitását  

 • Specificitás 99%, sensitivitás 53%  

 
Elülső instabilitásra  

specificitás 99%, sensitivitás 67%,  

labrum szakadásra sokkal gyengébb  

•

Elülső apprehensiós - relocatiós- release teszt



INSTABILITÁS - HÁTSÓ

Az egyik kéz stabilizálja a lapockát, a má-  

sik 90 fok flexióban tartja a vállat és 120 fok 
flexióban a könyököt, neutrális rotáció mellett az 
alkar felső részét fogva 

Specificitás 90%, senitivitás 20% 

+ 
90 fokos flexióban, a könyök nyújtott  
helyzetben, 10 fok addukcióban és befelé  
rotációban a csuklót lefelé nyomjuk  

Pozitív, ha a közepes lefelé nyomó erőt  
nem tudja megtartani  

Specificitás 25%, Sensitivitás 83%  

Vagy?! 

90 fok flexió, könyök nyújtott helyzet- ben,10 fok 
addukcióban és befelé rotáci- óban a csuklót 
lefelé nyomjuk, másik kéz közepes erővel előre 
nyomva tartja a fejet  

Pozitív, ha a fájdalmak és a gyengeség csökken ahhoz 
képest mintha nem tartanánk. 
Specificitás 99%, sensitivitás 100%  

Hátsó apprehension - WPIT - Porcellini 



LAXITÁS - INSTABILITÁS

ÖSSZEFOGLALÁS 1.

vékony a határ 
laxitás ≠ instabilitás 

anamnézis 
túlterhelés - növekedés 



AC ÍZÜLET
A beteg behajlított könyökét fogjuk és 90 fok flexiós váll 
helyzetből keresztbe  toljuk passzívan 
• Pozitív a teszt, amennyiben főleg a véghelyzetben az 
AC ízület felett fájdalmat jelez a beteg 
• Specificitás 79%, sensitivitás 77% 
 

90 fok flexió, könyök nyújtott helyzetben, 10 fok 
addukcióban és befelé rotációban a csuklót lefelé 
nyomjuk, majd a hüvelyket felfelé fordítva ismételjük a 
tesztet  

•

Keresztezés - 
O’brien



SLAP

 90 fok flexió, könyök nyújtott helyzetben, 10 fok 
addukcióban és befelé rotációban a csuklót lefelé 
nyomjuk 

A beteg az ágy szélén fekszik hanyatt helyzetben, 

coronális síkban 150 fok abdukció, a könyök nyújtott 

helyzetben, az alkar supinalva, a felső kart 

stabilizáljuk és közben az alkart pronáljuk 

• Pozitív esetben fájdalom jelentkezik mélyen a vállban, 
elöl vagy hátul  

• Specificitás 90%, sensitivitás 70% az O’Brien teszttel 
együtt nézve  
•

O’brien - Passzív disztrakciós teszt



LHBT

A beteg 60 fok exióban, kinyújtott könyökkel, 
supinalt helyzetben áll ellen a lefelé tartó nyomásnak 

Pozitív a teszt, amennyiben fájdalmat jelez a beteg 
a sulcus környezetében 
Specificitás 13%, sensitivitás 90% 

A beteg könyöke 90 fokban hajlítva a test mellett, az 
alkar pronált helyzetben, a vizsgáló a csuklónál 
ellentart a betegnek, aki supinalni próbálja az 
alkarját 

Pozitív a teszt, amennyiben a beteg fájdalmat érez a 
sulcus környékén  

Specificitás 43%, sensitivitás 79%  

Speed - Yergasson



ROK - SUPRASPINATUS

90 fokos abdukció a scapula síkjában, teljes berotáció (Empty 
can) vagy 45 fok kirotáció (Full can). A vizsgáló lefelé nyomja 
a kart könyöknél vagy csuklónál, a beteg pedig megtartja  

Pozitív a fájdalom és a gyengeség is, de a SSP szakadását az 
erő csökkenése mutatja biztosabban.  

• Empty can 70%, Full can 75%-ban megbízható 

Vizsgáló a beteg mögött, 90 fok flexióban a könyök, 20 fok 
scapula síkú abdukció, teljes kirotáció. A beteg karja csuklóban 
fogva és könyökben támasztva van. Fontos, hogy a beteg ne 
csavarodjon ki az érzékenység miatt a pozícióból, ebben a 
lapocka megtámasztás segíthet  

 • Pozitív a teszt, amennyiben a beteg elengedett csukló 
mellett nem tudja megtartani a pozíciót 

 • Validitás: 
• részleges vastagságú vagy szélességű (elülső fél) SSP 
szakadásokban specificitás 100%, sensitivitás 12% 
• izolált SSP szakadásokban specificitás 98%, 
sensitivitás 56%. A berotáció mértéke átlagban 7 fok. 
• SSP + ISP részleges, teljes + m. teres minor 
szakadásokban a sensitivitás fokozatosan nő  
65–97–100%-ig.  

Full Can - Empty Can - ERLS



DROPPING JEL - ERLS

ROK - INFRASPINATUS

Könyök a test mellett 90 fok exióban, 
45 fok kirotációt végzünk passzívan. 
A beteg feladata, hogy megtartsa a 
pozíciót, amikor elengedjük a 
csuklóját (hasonlít az ERLS- hoz csak 
20 fok scapula síkú abdukció nélkül) 

 
• Pozitív, ha a vizsgáló elengedi a 
kart, és a beteg nem tudja 
megtartani a poziciót, és visszaesik 
neutrális állásba a kar.  
•



ROK - TERES MINOR

Megkérjük a beteget, emelje a kezét a  

szájához 

 
• Pozitív, ha csak úgy tudja 
megcsinálni, hogy a könyökét 
magasra emeli és a csuklót 
extensióban tartja 

 
• Specificitás 93%, sensitivitás 100% 
arra, hogy a betegnek 3–4-es fokú 
zsíros de- generációja van az ISP-ban 
és a m. teres minorban 

Hornblower jel



ROK - SUBSCAPULARIS

A beteg tenyere a hasán, a könyök 90 fok hajlításban és egyenes 
csukló mellett, a könyököt maximumra előre emeljük 

Pozitív, ha a beteg a hasát nyomva nem tudja kiemelve tartani 
a könyökét, hanem az visszaesik  

Jobban mutatja a SSC felső részét, mint a „Lift off ” teszt  

Specificitás 97.9%, sensitivitás 40%  

A beteg tenyere a hasán, a könyök 90 fok hajlításban, egyenes 
csukló mellett a könyököt maximumra előre emeljük 

• Pozitív, ha a csuklót elengedve nem tudja a megtartani a 
pozíciót, a csukló behajik, elemelkedik a hastól 

Részleges felső SSC érintettséget és műtét utáni SSC 
gyengeséget jól vizsgál  

A beteg tenyere az ellenoldali vállán, a vizsgáló megpróbálja 
elemelni onnan a kezét, a beteg ellenáll 
• Pozitív akkor, ha sikerül elemelni a beteg  
kezét a válláról 

Specificitás 91.7%, sensitivitás 60% 

A teszt a „Belly Press”teszttel közösen már  
akár 30%-os SSC szakadást is jelezheti

Belly press - Belly off - Bear hug



VÁLL - SPORTOLÓK

VIZSGÁLAT

• összetett ízület - koncentrációt alázatot igényel 

• ne menjünk el az első hullámmal … 

• szánjunk időt a megértésre, anamnézisre… 

• tesztek pontatlanul nem sokat érnek, így is csak kombinációban 
érnek valamit 

• ne felejtsük, hogy a teszt specifikus vagy sensitív és fájdalomra 
vagy kattanásra vagy erőre reagál… 

• rtg nélkül ne döntsünk terápiáról



Nincs összefüggés? Nem áll össze a kép?



Köszönöm a figyelmet! 


