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A rotator intervalban a coracohumeralis szalag (CHL) 

felülről, a felső glenohumeralis szalag (SGHL) alulról 

veszi körbe distal felé haladva a biceps ínt, pulley 

mechanizmust hozva létre.



Tena-Arregui és mtsai: az alkatrészek könnyebben elkülöníthetők egymástól, mint felnőtt vállak tükrézésekor. (In: Stephen J. O’Brien, James 

E. Voos, Andrew S. Neviaser, Mark C. Drakos: Developmental Anatomy of the Shoulder and Anatomy of the Glenohumeral Joint, 

musculoskeletalkey.com)



Az SSP és ISP keresztmetszeti képén 5 réteg különíthető el: 1. a coracohumeralis szalag felületies rétege; 2. az SSP és ISP ínnal párhuzamos

rostjai; 3. SSP és ISP ínak ferde irányú rostjai; 4. CHL mély rétege; 5. valódi ízületi tok.

Jobb oldal: Az SSP, ISP és SSC egymásba fonódó rostszerkezete.
(Clark JM, Harryman DT, 2nd. Tendons, ligaments, and capsule of the rotator cuff. Gross and microscopic anatomy. J Bone Joint Surg Am . 1992;74[5]:713-725.)



Kapillarisok ép SSP ínban és a kapillárisok hiánya az ín szakadt széle mellett.

Korábbi kadáver vizsgálatokkal ellentétben in vivo orthagonal polarisation spectral imaging vizsgálat jó vérellátást igazolt ép supraspinatus 

ínban, még a korábban kritikus zónának nevezett területen is (8 mm proximalisan az SSP tapadásától).  A hypovascularitas a kritikus zónában 

már a mechanikus impingement következménye. 

(Biberthaler et al.: J Bone Joint Surg Am. 2003 Mar;85-A(3):475-80)



A rotátorköpeny ízületi felszínén sarló alakú megvastagodás látható (C), ami egy félhold alakú területet határol (B). Burkhart “rotator cable” –nek nevezte 

el.

A “suspension bridge” koncepció protektív szerepet tulajdonít a rotator cable-nek, miszerint a féhold területén kialakult szakadást megvédi a vongálástól, 

amíg a vastagabb kábel szövet intakt. Az ilyen szakadásoknál a felső ROK funkciója még ép maradhat, köszönhetően a suspension bridge kábelei mentén 

szétoszló húzóerőknek.

(Burkhart SS, Esch JC, Jolson RS. The rotator crescent and rotator cable: an anatomic description of the shoulder’s “suspension bridge.” Arthroscopy. 1993;9[6]:611-616.)



A legfontosabb az SSP centralizáló funkciója. A delta a test mellett emel, 30 fok abductio után abducál tovább. SSP szakadás esetén, erőteljes 

együttes ISP és SSC működés (és jó porcfelszín mellett) a humerusfejet mintegy satuba fogva megmaradhat az erőteles oldalemelés.



A ROK külső felszíne szorosan összesimul a 

coracoacromialis ívvel mozgás során.

A coracoacromialis szalag eredés meszesedése 

nem zavarja a ROK működését. 

(Matsen FA III, Lippitt SB. Shoulder Surgery: Principles and Procedures. Philadelphia: Saunders; 2004:280.)



Amikor a humerus fej kórosan felfelé mozdul (SSP gyengébb, feszes hátsó-alsó tok) a coracoacromialis ív fokozottan terhelődik a 

coracohumeralis szalag állományán belül „traction spur”-t eredményezve. 

Ez nem akadályozza a ROK működését, mivel a szalag állományában van.
(Matsen FA III, Lippitt SB. Shoulder Surgery: Principles and Procedures. Philadelphia: Saunders; 2004:280.)



A hátsó-alsó tok feszessége flexió során a humerusfej anterosuperior translatioját okozza, a felső ROK kompresszióját 

eredményezve.



Korlátozott mozgás:  adductio



Korlátozott mozgás:

flexió

berotáció abductióban berotáció test mellett



Korlátozott mozgás:

kirotáció test mellett kirotáció abductióban



Beszűkült mozgás:

• kirotáció test mellett – elülső-felső tok

• kirotáció abductióban – elülső-alsó tok

• berotáció test mellett – hátsó-felső tok

• berotáció abductióban – hátsó-alsó tok

• flexió – hátsó-alsó tok

• adductio – hátsó tok



Internal impingement jelentkezik, ha a ROK becsípődik a humerusfej és a posterosuperior labrum közé extrém abductio és 

kirotáció közben. Ez koptatja az ízületi felszínt és fokozatosan szakadáshoz vezet.





Tanulmányok szerint a vizsgálók közötti megbízhatóság (interobserver reliability) nagyon gyenge annak megítélésében, hogy egy

részleges szakadás kisebb vagy nagyobb kiterjedésű a vastagság felénél, akár MR, akár arthroscopos vizsgálatnál.

Ez a megbízhatóság lényegesen jobb a részleges és teljes szakadások elkülönítése esetén.



Félhold,  fordított L,  L alakú,  trapézoid,  masszív szakadás



Kim és mtsai ultrahanggal mérték az SSP szakadások elülső részének távolságát a biceps íntól. A biceps ín mögött 15 mm 

körüli terület volt leggyakrabban szakadt, jelezve, hogy a degeneratív szakadás ezen a területen kezdődik, majd szélesedik a 

szagittális síkban. Ez a terület megfelel a Burkhart-féle félholdnak („rotator crescent”). Ez a szakasz már érinti az elülső ISP

területet.



A coracohumeralis szalag (CHL) és a felső szalag (SGHL) 

lateral felé haladva egybe olvad, a CHL felülről, az SGHL 

alulról U alakban körbezárja a biceps ínt. A két szalag 

lateralisan egybeolvadva alkotja a „reflection pulley”-t.

(Habermeyer P: Anterosuperior impingement of the shoulder as a result of pulley 

lesions: A prospective arthroscopic study. 

J Shoulder Elbow Surg 13:5-12, 2004.)



1. Normál

2. SSC tapadás kis szakadás, biceps ín a vályú 

lateralis szélén

3. SGHL crus medialis szakadás, biceps ín a 

vályú lateralis szélén



4. SGHL és SSC részleges szakadás, biceps    

luxatio

5. SGHL és SSC teljes szakadás, kifejezett 

biceps luxatio

6. CHL szakadás, biceps luxatio az SSC fölé



A medialisan subluxalt biceps 

ín a humerusfej elülső és 

superior elmozdulását okozza 

flexió-adductio-berotációban 

(O’Brian teszt)

Következmény: 

antero-superior impingement

Habermayer et al: https://doi.org/10.1016/j.jse.2003.09.013
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