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A gyógytornász-beteg találkozás

•Kétféle cél: 

konzervatív terápia (a műtét kiváltása), vagy 

perioperatív torna



Konzervatív terápia vs. műtét
Konzervatív kezelés Műtét

Életkor Magas Alacsony

Aktivitási szint Alacsony Magas

Szakadás mértéke, érintett 
izmok száma

Részleges, csak egy izom érintett Teljes, több izom érintett

A sérülés eredete, ideje Atraumás, krónikus Traumás, akut

Fájdalom mértéke Alacsony Magas

Funkció Jó Gyenge

Dominancia Nem domináns kar Domináns kar

A terápia kiválasztásánál meghatározóak a beteg klinikai tünetei!
Három hónapos konzervatív terápia sikertelensége esetén javasolt a műtét!



A gyógytornász-beteg találkozás

• Mikor: a szakorvosi vizsgálat után – jellemzően nem akut esetek 
kerülnek gyógytornászhoz

• Ekkorra kialakulhat: 1. Mozgásbeszűkülés - jellemzően az aktív 
mozgásokat érinti



2. Izomgyengeség – nem csak a 

rotátorköpeny izmait érintheti (SA)

3. Fájdalom

4. Lapocka dyskinesis - érintett lapocka 

eleváció során megemelkedik (m. trapesius

felső részének túlműködése, SA gátlása)



Konzervatív terápia

• Fontos, hogy ismerjük a diagnózist, DE alapvetően funkcionális a kezelés

• Van mozgásbeszűkülés? – Ha igen: ROM növelése (autostrecthing, 
lágyrésztechnikák, stb.)

• Van lapocka dsykinesis? – Ha igen: lapockakontroll kialakítása (stabilitás 
és mobilitás egyaránt fontos)

• Csökkent az izomerő? – Ha igen: izomerősítés (izoláltan és funkcionális 
gyakorlatok is)

• Fájdalmas a váll? – Ha igen: fizikoterápia, lágyrésztechnikák, stb.



Konzervatív terápia

• Cél a fájdalommentes, teljes mozgások helyreállítása, az izomerő 
visszaszerzése

Elsődleges: a mozgáspálya visszaszerzése és
a lapockakontroll kialakítása, csak ezután
következhet az izomerősítés és a
propriocepció fejlesztése.



Konzervatív terápia - hatékonyság

A műtéti rekonstrukció rotátorköpeny-sérülés esetén hosszú
távon nem szignifikánsabb hatékonyabb (fájdalom és Constant
Score), mint a konzervatív terápia.

/Ryösä et al., Disabil Rehabil 2017, Kukkonen et al., J Bone Joint Surg Am, 2015, Schemitsch et al., Bone Joint J, 2019/



Perioperatív terápia - Műtét előtt

• A műtét előtti gyógytornász-beteg 
találkozó rendkívül hasznos!

• Esetleges mozgásbeszűkülés oldása

• Műtét utáni gyógytorna betanítása 
(fájdalommentesen)

• Kartartó beszerzése

• Felkészítés a műtétet követő időszakra

• Bizalmi viszony kialakítása, beteg 
megnyugtatása



Műtét után - posztoperatív rehabilitáció

• Fő pontok: 

• Mikor kezdjük a gyógytornát? Mikor kezdjük az aktív 
mozgásokat? 

• Mennyi ideig rögzítsük a végtagot?
• Korlátozzuk-e a mozgástartományt, ha igen, meddig és 

hogyan?
• Mikortól engedjük az ellenállással szemben végzett 

mozdulatokat (izomerősítés)?



A leggyakoribb komplikáció a 
tartós mozgásbeszűkülés.

• Rizikótényezők: kalcifikáló tendinitis, 
adhesive capsulitis, diabetes, stb.

/Brislin et al., Arthroscopy, 2007, van der Meijden et al., 
Int J Sports Phys Ther, 2012, Vo et al., Int J Phys Med
Rehabil, 2013/

A reruptura aránya 20-70 %.

• Rizikótényezők: nagy méretű szakadás, 
magasabb életkor, zsíros degeneráció, stb.

/Duquin et al., Am J Sports Med, 2010; Gallagher et al., 
Phys Sportsmed, 2015/ 

Posztoperatív rehabilitáció - komplikációk

vs.



MELYIKTŐL FÉLÜNK JOBBAN?
TÉNYLEG SZÁMÍT, HOGYAN CSINÁLJUK?

Hát…



Újraszakadás

• A későn elkezdett mozgatás nem segítette 
bizonyíthatóan az íngyógyulást, még a 
tartósabb immobilizáció sem csökkentette 
szignifikánsan a rerupturák arányát.

Mozgásbeszűkülés

• A korai rehabilitáció kezdetben (3-6 
hónaposan) jobb mozgáspályát (eleváció, 
ER) és funkciót eredményez.

1 év elteltével nincs különbség a két csoport között! (Sem funkció, sem 
mozgáspálya, sem íngyógyulás tekintetében.)

/Megan et al., J Shoulder Elbow Surg, 2012; Shen et al., Arch Orthop Trauma Surg., 2014, Keener et al., J Bone Joint Surg Am., 2014; Cuff and Pupello, J 
Shoulder Elbow Surg, 2012; Ross et al., J Am Acad Orthop Surg., 2014; Shen et al., Arch Orthop Trauma Surg., 2014 Gallagher et al., Phys Sportsmed., 2015 
Osborne et al., Phys Sportsmed., 2016/

Posztoperatív rehabilitáció - komplikációk



Posztoperatív rehabilitáció

• Az íngyógyulás a meghatározó 

- Gyulladásos fázis: heves fájdalom
- Proliferációs fázis: intenzív sejtosztódás
- Remodeling: kollagénstruktúra újraszerveződése

Az újraszakadás veszélye az első 3-6 hónapban a legnagyobb!

Osborne et al, Phys Sportsmed 2016



Források: hazai protokollok (2017, 10 kérdéses kérdőív, anonim kitöltés, MVKE tagjai), külföldi 
protokollok, irodalmi adatok 
Mollison et al., Orthop J Sports Med, 2017 (kérdőív, n=704)

van der Meijden et al., Int J Sports Phys Ther., 2012, Nikolaidou et al., Open Orthop J, 2017

Longo, Int Orthop, 2020

Magyarország Külföldi adatok

Gyógytorna kezdete A műtét másnapján (inga, 
lapockazárás, passzív vagy vezetett 
aktív gyakorlatok)

Felgyorsított (3 napon belül) vagy 
hagyományos protokoll (2-4 héttel a 
műtét után) 

Rögzítés időtartama 4-6 hétig

ROM korlátozása
4-6 hétig

Passzív mozgások kezdete
Műtét másnapján 3 napon belül/ 6 hetesen

Aktív mozgások kezdete 7-10 (12) hetesen

Izomerősítés kezdete 6 hét- 3 hónap

Posztoperatív rehabilitáció



Posztoperatív rehabilitáció – Ortopédiai Klinika  

• Első napokban: 
• Betegoktatás (kartartó használata, tiltott mozgások, stb.)
• Fájdalomcsillapítás (jegelés)
• Vezetett aktív mozgatás (Liotard), amennyiben a fájdalom engedi

• 1-(4) 6 hétig:
• Vezetett aktív mozgatás (Liotard)
• Lapockakontroll kialakítása (hasonfekve is)



Posztoperatív rehabilitáció – Ortopédiai Klinika 

• (4-)6. héttől:

• Kartartó elhagyása

• Aktív mozgások (karemelés, kiforgatás) megengedettek

• Hétköznapi tevékenységek (főzés, vezetés, vasalás, stb.) 
megengedettek

• Gyógytorna: elsődleges cél a teljes mozgáspálya visszaszerzése, a 
lapockamozgások helyreállítása, ezután az izomerősítés



Tehát…

Megfelelő indikáció mellett a konzervatív terápia is sikeres

A posztoperatív rehabilitáció kérdéseiben még nincs konszenzus

Az íngyógyulás fázisai meghatározóak

Számos tényező befolyásolja a választandó terápiát és a kimenetelt (beteg 

kora, társbetegségei, szakadás mérete, stb.)  

Alapvetően meghatározó a kezelő/operáló orvos szemlélete 

(kommunikáció!)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


