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Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

Tudomány és gyakorlat



Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

„Az indíték”

gyermek szenved traumás vagy túlhasználatos sérülést az 
USA-ban 1 év alatt



Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori sportsérülések sajátosságai 
NATA, 2011

„ A több nem mindig 
jobb! ”

„ Hallgass a testedre! 
”



Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori sportsérülések sajátosságai 
NATA, 2011

 A túlhasználatos 
sérülések extrinsic okai:
 Edzés hibák
 Helytelen sporttechnika
 Túlzott mértékű edzés
 Inadekvát pihenés
 Izomgyengeség és imbalansz
 Korai specializálódás

 A túlhasználatos sérülések 
intrinsic okai:
 Megelőző sérülés
 Testtartási hibák
 Menstruációs ciklus
 Psychológiai okok
 Izom imbalanszok
 Flexibilitás hiánya
 A versenyzés szintje
 Életkor
 Magasság
 Nem
 Lazaság

• Növekedés
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A gyermekkori sportsérülések sajátosságai 
NATA, 2011

 Növekedéssel kapcsolatos 
rendellenességek
 Osgood-Schlatter
 Sever’s 
 Osteochondritis dissecans

    Ismétlődő mikrotrauma
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A gyermekkori sportsérülések sajátosságai 
NATA, 2011

Hajlamosító tényezők 
fiúk

Hajlamosító tényezők lányok

Magas alkat Magas alkat

Kevesebb statikus erő Csökkent felső végtagi erő

Több robbanó erő Kevesebb statikus erő

Csökkent izom felxibilitás Több robbanó erő

Magas fokú szalaglazaság Magas alsóvégtagi gyorsaság

Nagyfokú Q szög Növekvő izommerevség

Növekvő szalaglazaság

Nagyobb végtaghossz különbség

Pronáció

Nagyfokú Q szög
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A gyermekkori sportsérülések sajátosságai 
NATA, 2011

 A túledzés és sport specializálódás

 Az edzések intenzitásának, időtartamának és gyakoriságának ill. a versenyzés számának túlzott mértékű 
emelése 

 A növekedés miatt veszélynek vannak kitéve, és nem tudják mennyi a  „túl sok”

 Speciális limit a baseball-on kívül nem ismert

 Korai specializálódás több sérülés

 Pihenés és regenerálódás rendkívül fontos a gyermekeknek és serdülőknek: 6 hónap sportolásból 1 hónap 
szünet!

 Cross training és más sportok javasoltak



 Anterior váll instabilitás
 Statikus és dinamikus faktorok
 Dinamikus stabilitás  sérül leginkább
 Gyakori visszatérés

 Traumás sérülés
 ROM deficit és izom imbalansz
 Scapula diszkinézis
 GIRD / glenohumeral internal rotation deficit

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori vállsérülések sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Mit kell vizsgálni
 ROM / IR és ER
 Lapocka pozíció és mozgás
 Rotátor köpeny 
 Kinematikus lánc:  törzs – vállöv 

stabilitás és flexibilitás
 Kezelés:

  Az edzés intezitás és módszer 
megváltoztatása pihenés 
beiktatásával

 Korrigálni kell a funkcionális 
hibákat és javítani kell a 
kondicionális állapotot

 Prevencio
 Ismerni kell az előzményeket
 Vizsgálni kell a 

mozgatórendszer 
biomechanikai és funkcionális 
hibáit és korrigálni kell azokat!

 A túlhasználatos sérülések 
sajátosságait ismerni kell az 
edzőnek, a sportolónak, a  
szülőknek és a terapeutának 
is.
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A gyermekkori vállsérülések sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Patello-femoralis fájdalom és instabilitás
 Multiplex probléma , gyakran nem meghatározható
 Hibás PF pozíció és/vagy térdszög
 Extenziós mechanizmus hibája
 Izomerő gyengeség és imbalansz
 Leginkább lányoknál

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori térdsérülések sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Mit kell vizsgálni?
 A mozgatórendszer biomechanikai és 

funkcionális állapotát /alsóvégtag 
kinematikus lánc, járás, izomerő és imbalansz, 
kötőszöveti lazaság

 Csípő ROM, izomerő és flexibilitás
 Kezelés:

 VMO erősítés
 Lateral retinaculum és quadricepsz 

stretching
 Kinematikus lánc balanszának 

visszaállítása

 Prevencio:

 Vizsgálni kell a mozgatórendszer 
biomechanikai és funkcionális hibáit és 
korrigálni kell azokat!

 Megfelelő funkcionális fejlesztés az 
alapozás időszakában /quadricepsz 
erősítés és hamstring flexibilitás

 Törzs és alsóvégtagi erősítés, csípő AB 
és ER erősítés és motorkontroll 
fejlesztés

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori térdsérülések sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Elülső keresztszalag sérülés
 Leginkább nonkontakt
 Lányoknál gyakoribb
 Tibia sérülésével gyakori
 Akut térdízületi bevérzéssel jár
 Növekedési porc állapota 

meghatározza a kezelést

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori térdsérülések sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Mit kell vizsgálni?
 Lachmann teszt
 A társsérüléseket: meniscus, csont, 

ízületi porc
 Kezelés:

 Jég, ROM visszaállítás, részterhelés
 Műtéti megoldás?

 Prevencio:
 Vizsgálni kell a mozgatórendszer 

biomechanikai és funkcionális 
hibáit és korrigálni kell azokat!

 Megfelelő funkcionális fejlesztés az 
alapozás időszakában / törzs és 
alsóvégtag erősítés, balansz, flexibilitás

 Landolási technika és 
sportspecifikus atletikus 
képességek fejlesztése

 Rizikó csökkentés
 Játéktér felszíne és cipő minősége 

meghatározó!
 ABC’s szabály

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori térdsérülések sajátosságai
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011




Serdülő atléták gerincproblémái


Magas számú strukturális abnormalitás


8-14% spondylolysis – specifikus sportágakban még magasabb %


Leginkább fáradásos törsé az LV-ön


Fokozott flexió-extenzió és rotáció


LBP okai gyermekkorban: mozgatórendzser, infekció, gyulladás, tumor, fejlődési zavarok


Elsődleges prevenciós stratégia nem ismert

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori gerinc problémák sajátosságai 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



Spondylolysis

 Mit kell vizsgálni?
 AP és lateral Rtg/ CT 

 Kezelés:
 Változtatni kell az edzés módszeren és intenzitáson

Porckorong sérv

 LIV-V, nem gyakori

 Centrális jellegű sugárzó panasz nélkül

M. Scheuermann

 Rtg diagnózis

 >50°   nyugalom, testtartás korrekció és flexibilitás

 50 ° -75 °  brace

 >75 °  sebészi konzultáció

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori gerincproblémák sajátosságai
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 A visszatérés ideje: amikor a sportoló felkészült!
 Befejeződött a sportspecifikus készségek visszaállítása
 Pszichésen felkészült a sportoló
 Ortózisok, brace megítélése

 Sérült sportoló értékelése
 Anatómiai /szöveti gyógyulás megtörtént
 Specifikus orvosi vizsgálatok
 Specifikus funkcionális tesztelések
 Pszichológiai vizsgálat/értékelés
 Dokumentáció
 Kommunikásció a sportolóval, a családdal, az edzőjével 

és a sportrehabilitációban résztvevő szakemberekkel

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

Visszatérés a sportba 
ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011



 Szezon előtti tesztelések és az eredmények megfelelő értékelése

 A gyermekkori sajátosságoknak megfelelő edzés progresszió

 Megfelelő öltözéket és cipőt javasolt használni

 Mellőzni kell a rossz talajon való edzést,mert megnöveli a sérülések 
számát

 Megfelelően kell pótolni a folyadékot
 a szomjúság érzése gyakran már túl késő a problémamentes folyadékpótlásra gyermekeknél

 Kerülni kell a túlmelegedés veszélyét

 Jó kondícióban kell tartani a gyermekeket

 Hosszabb inaktivitás után a full-kontakt edzés előtt a sportoló 
mindenképpen végezzen aerob kondíció javítást , erősítő tréninget és 
ügyességi gyakorlatokat!

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért

A gyermekkori sportsérülések megelőzése, 
csökkentése 

ACSM, AAOS, AAFP, AOSSM, AMSSM és az AOASM 2011
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 Gyors, erőteljes mozgások, beleértve az excentrikus kontrakciót, 
amelyet gyorsan követ egy  „robbanásszerű „ koncentrikus kontrakció 

 Maximálisra fejlesztik a test proprioceptív képességét és maximális 
kimeneti erőt biztosítanak minimális idő alatt

 Kiemelten segíti a motorikus tanulást és a neuromuszkuláris hatásfok 
növelését
 Elősegíti a neuromuszkuláris  rendszer  érzékenységét és reakcióképességét
 Megemeli a motoros egységek bevonását , növeli a „tüzelési” frekvenciát és a 

szinkronizációt
 Az erők a testközéppont gravitációval szembeni elmozdulásának irányába hatnak
 Sorozatos  „megnyúlás-rövidülés „ ciklust eredményez – a neuromuszkuláris 

rendszernek gyorsan kell reagálnia
 Speciális mozgásminták biomechanikailag korrekt kivitelezésben, de még 

funkcionálisabb és  gyorsabb
 Az izmokat,szalagokat és inakat specifikusan erősíti

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért
Plyometria
ACSM,NASM 2011



 Az izmok kimerülése a neuromuszkuláris rendszer által limitált
 A test a leghatásosabban ott fog működni, amely szinten ezt az idegrendszer 

programozása megengedi

 A plyometrikus tréning az idegrendszeri szabályozás fejlődésével javítja a 
neuromuszkuláris rendszer működését és a sebességtartományt

Excentrikus fázis
erő redukció

Koncentrikus fázis: 
erő produkció

Törzs stabilizáció

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért
Plyometria
ACSM,NASM 2011
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Optimális  
teljesítmé
ny 
program 
szintjei

Fáziso
k

Plyometrikus 
gyakorlat

Set/
ismétléssz
ám

Tempo Pihenés

Stabilizáció 1 Gugolásból 
felugrás 
stabilizációval,
Box-jump fel és 
stabilizáció

1-3set/
5-8 ismétlés

Szabályozott
:
Az érkezési 
pozíciót 
3-5mp-ig 
tartani kell

0-90mp

Erősítés 2,3,4 Felugrások, 
haránt terpesz 
ugrások

2-3set/
8-10 
ismétlés

Ismétlések 0-60mp

Teljesítmén
y

5,6 Mély landolás 
és egyik lábról 
elugrás , majd 
sprint

2-3set/
8-12 
ismétlés

Olyan 
gyorsan, 
ahogy 
lehetséges

0-60mp

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért
Plyometria
ACSM,NASM 2011



 Az irányváltások és a test orientációjának  képessége, 
gyors válasszal a külső és belső információkra a sebesség 
elvesztése nélkül

 Az ügyességi tréning legfontosabb komponensei:
 Testkontroll és érzékelés
 Felismerés és reakció
 Startolás
 Gyorsítás
 Lábmunka
 Irányváltoztatás
 Megállás

Ízületi stabilizáció a teljesítmény fokozásáért
Sebesség és multidirekcionális ügyességi tréning

ACSM,NASM 2011



ACSM 58th Annual Meeting and 
2nd World Congress on Exercise is Medicine 
Denver, Colorado USA. 2011



American College of Sports Medicine 58th Annual Meeting 
and 

2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
Colorado USA

„A mozgás orvosság” Joseph B. Wolffe Memorial  
Lecture

 D.B. Dill Historical Lectures 
 4 President’s Lectures
 40 Tutorial and Clinical Lectures
 4 Highlighted Symposiums
 10 Featured Science Sessions
 40 klinikai demonstráció
 534 felkért előadás
 3274 beérkezett előadás és 

poszter
 Számtalan gyakorlati workshop 

és klinikai demonstráció



American College of Sports Medicine 58th Annual Meeting 
and 

2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
Colorado USA

Manuál terápia poszterior csípőtáji 
fájdalomban

 3D SI és medence Rtg vizsgálat 
manuál terápiás kezelést 
követően
 Klinikai teszt fájdalom 

csökkenésében↑
 Rtg nem változott

        Myofasciális hatás



American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 

2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
Colorado USA

Kismamák fizikai aktivitása

        

 A mama és a magzat szempontjából 
kell vizsgálni a kockázat/haszon 
arányát
 A spiro-ergometriás vizsgálatok  az anya 

terhelésre adott válaszait megvilágították
 A magzati válasz a terhelésre még nem 

teljesen ismert

       további vizsgálatok 
szükségesek

 A terhességet megelőzően fizikailag 
aktívabbak jól tolerálják a magasabb 
intenzitású mozgásprogramot

 De moderált intenzitás szükséges még a 
sportolóknak is!



• A mozgás minden örömét és jótékony 
hatását a mamák élvezhetik, de a 
túlterhelés kockázata a magzatot érinti!

 

American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 

2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
Colorado USA

Kismamák fizikai aktivitása
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Kismamák fizikai aktivitása

        

 „Not eating for two, but moving for 
two”

       

Lépések az egészségért

Alacsony aktivitás 5000-7500

Közepes aktivitás 7500-10.000

Aktív > 10.000

Nagyon aktív > 11.000 



American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 2nd World Congress on Exercise is 

Medicine Denver, Colorado USA

LCA sérülések Svédországban
„ACL Injury - The Most Intriguing Injury in Sport”

        

 A sérülések formái:
 non kontakt 69%
 Kontakt 26%

 Műtéti megoldások:
 Korai műtét+ rehab
 Pre-rehab + műtét + rehab
 TOP atlétát 2-5 héten belül meg kell 

operálni!
 DB rotációs stabilitást ad
 A sebészek 85% <10 műtét/év

  Sebészt kell választani nem graftot! 



        

 Rehabilitáció:
 Csökkentett edzés – 7 hónap múlva

 Teljes edzés – 10 hónap múlva

 Versenyzés – 12 hónap múlva

             
              újra sérülés 1-2.7%
              komplikáció 10-30%

American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 2nd World Congress on Exercise is 

Medicine Denver, Colorado USA

LCA sérülések Svédországban
„ACL Injury - The Most Intriguing Injury in Sport”



        

 39 RTC – nincs különbség a patella és  a 
hamstring ín között

 Rtg 50%-ban OA mutatott 15 év után
 0-13% LCA  sérülés

 21-48% kombinált LCA sérülés

 Teljes  gyógyulás 2 év 
 Ez alatt fokozottan kell figyelni az újrasérülés 

megelőzésére

 70 RTC összegzése:
 Prevenció
 Elkerülés
 Erősítés
 Flexibilitás
 Plyometrikus tréning
 „Agylity” tréning 15 min 

2x3/hét

American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 2nd World Congress on Exercise is 

Medicine Denver, Colorado USA

LCA sérülések Svédországban
„ACL Injury - The Most Intriguing Injury in Sport”



American College of Sports Medicine 58th Annual 
Meeting and 

2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
Colorado USA

Olimpiai „falu”

        

 Meghatározott sportágak kiválasztó és 
felkészítő komplexuma
 Úszás, birkózás, szertorna, röplabda, kosárlabda, 

kerékpár

 5 helyszín:

1.  Sportélettani laboratórium

2. Uszoda

3. Kondi terem

4. Regenerálódási centrum

5. Orvosi és rehabilitációs centrum
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2nd World Congress on Exercise is Medicine Denver, 
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 Olimpiai „falu” 
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 Olimpiai „falu” 
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 „Hazavitelre”

 Fontos a nemzetközi tudományos eredmények ismerete

 Szükség lenne hazai adatbázisra

 Fontos lenne a hazai team munka és egységes gondolkozás 
edző/sportoló/szülő/terapeuta között

 A szezon előtti megfelelő tesztelések,azok rögzítése  és az 
eredmények megfelelő értékelése nélkülözhetetlen



Köszönöm a figyelmet!....
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