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Bevezetés 

A sportsérülések 27-50%-ban érintik az alsó végtagot. A 

térdsérülések az összes sérülés kb.13%-t alkotják: Az alsó 

végtagon a bokasérülések (40%) után a második 

leggyakrabban sértett régió (25%). 

A teremlabdarúgás, birkózás és kézilabdázás térdsérülés 

incidenciája a legmagasabb. A sporttal kapcsolatos 

térdelváltozások közül az ízület szalagrendszerét érintő 

sérülések okozzák a legjelentősebb problémát, mivel ezek a 

struktúrák felelősek az ízület stabilitásáért. Súlyosabb formái 

a köznapi aktivitás csökkentésére kényszerítik a beteget és 

hosszú távon az ízület irreverzibilis degeneratív 

károsodásához vezetnek. 

Munkám során a van Mechelen prevenciós módszerek 

alkalmazására és vizsgálatára kifejlesztett algoritmusát 

követtem, melyben a prorpioceptivnek is nevezett, de e 

hatásában még nem bizonyított neuromuscularis vagy 

neurofacilitációs tréning térd ízületre kifejtett preventív 

hatását, de mindenekelőtt e hatás mechanizmusát kívántam 

kutatni. 

Az algoritmus első pontja az térd sérülések gyakoriságának és 

súlyosságának a meghatározása egy adott közösségben. Ezért 
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tanulmányom első lépéseként meghatároztam sportolás 

következtében kialakult térdsérülések súlyosságát 1991-2003 

az OSEI Sportsebészeti Osztály fekvőbetegként kezelt 

sportolók között, majd két sportágban meghatároztam a 

térdsérülések súlyossága mellett azok gyakoriságát is. 

A van mecheleni algoritmus második pontjának megfelelően 

megállapíthatjuk, hogy a lehetséges rizikófaktorokat és 

patomechanizmusokat más szerzők már leírták. Ezek alapján 

dolgoztak ki komplex edzésprogramokat a propriocepció 

javítása céljából. Míg a programok pozitív hatását sérülés 

gyakoriság csökkentésére több szerző leírta, direkt 

proprioceptiv hatást eddig nem tudtak bizonyítani. 

Így algoritmusunk harmadik lépéseként arra kérdésre, hogy az 

általunk is alkalmazott neuromuscularis tréning valóban 

fejleszti-e a propriocepciot, az ízület helyzetérzékelésre 

kifejtett hatásának vizsgálatával kerestük a választ. A 

prevenciós programunk sérülést megelőző és térdízületi 

helyzetérzékelést javító hatását élvonalbeli női kézilabdázók 

között vizsgáltuk, úgy hogy edzésprogramjukba 

neurofacilitációs elemeket építettünk be, majd irodalomban 

széleskörűen alkalmazott módszerrel a térdízület 

helyzetérzékelés változását mértük az intervenció megkezdése 

előtt és 1 évvel utána. Ezzel a preventív hatás propriocepcion 
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keresztül érvényesülő mechanizmusát kívántuk bizonyítani. 

Magát a preventív hatást természetesen epidemiológiai 

módszerekkel is kontrolláltunk, bár ezen eszközökkel más 

szerzők a preventív hatást már bizonyítani tudták. 

 

Célkitűzés 

1. Tanulmányom célja volt az OSEI Sportsebészeti 

Osztályán fekvőbetegként kezelt élsportolók térdsérülés 

epidemiológiájának a meghatározása 

2. Célomnak tekintettem a térdsérülések incidenciájának 

prospektív vizsgálatát kézilabdában és labdarúgásban  

3. Tanulmányom további céljául tűztem egy prevencióként 

felhasználható sérülést megelőző oktatási anyag 

kidolgozását, és a sportolók számára hozzáférhetővé 

tételét. 

4. Végül célom volt a proprioceptív tréning a térd szenzoros 

funkciójára gyakorolt hatásának a vizsgálata. 

 

Módszerek 

Térdsérülések epidemiológiai elemzése 

Első lépésként az OSEI Sportsebészeti Osztályán 1991-2003 

között fekvőbetegként kezelt sportolók térd sérüléseit 
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dolgoztam fel. Az élsportolók neveit az osztály egy orvosa 

minden hónapban külön regisztrálta, és ennek alapján az 

ellátással és a sérüléssel kapcsolatos adatok visszakereshetőek 

voltak a betegek kórlapjaiból. A vizsgálat kezdetekor egy 

kérdőívet alakítottam ki, és ennek segítségével dolgoztam fel 

a betegdokumentációkat. 

Prospektíven két populáció sérüléseit vizsgáltam, az egyik 

csoport egy labdarúgó akadémia sportolói, a másik 

élvonalbeli női kézilabdacsapatok játékosai voltak. Az 

sérüléseket - vizsgálat elején végzett felmérés után – 

prospektíven követtük. Az összes sérülés és panasz az 

expozíciós idővel együtt egy speciálisan erre a célra 

kialakított kérdőíven került rögzítésre. 

A térd proprioceptiv szenzoros funkciójának vizsgálata 

Két élvonalbeli kézilabda csapat játékosai vettek részt 

a vizsgálatban. Az intervenciós csoport 20 főből állt, a 

kontroll csoportot 19 fő alkotta. A mérés során egy 

kéttengelyű goniometert (XM180, Biometrics Ltd) és a JPS 4 

technikát használtuk. Az alanyok szemét eltakartuk, így 

megakadályozva, hogy vizuális kontroll alkalmazását. A 

vizsgálati alanyoknál 10-80º szögtartományon belül három 



 

 

6 

tartományban ötször kellett aktívan reprodukálni a beállított 

index szöget. Így egy atléta egy térdére vizsgálatonként 15db 

becsléssel rendelkeztünk. Az ízület helyzetérzékelést a szezon 

elején és végén mértük, illetve a szezon közben végeztünk egy 

kiegészítő mérést az intervenciós csapatnál. A preventív 

csoportokban alkalmazott neurofacilitációs tréning 

módszereiben azonos a nemzetközi irodalomban leírtakkal. A 

statisztikai számításokat átlagos abszolút becslési hibákkal 

végeztük a Statistica 6.0 program segítségével non-

parametrikus tesztekkel. 

Eredmények 

Térdsérülések epidemiológiai elemzése 

Az OSEI Sportsebészeti Osztályán 223 térdsérült élsportolót 

kezeltünk 1991 és 2001 között. Átlag életkoruk 22,63 év. 

Térd sérültek 63,2% volt férfi. A legtöbb osztályon kezelt 

térdsérült labdarúgó volt.(Táblázat 1) 
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Sportág összes % Térdsérült % 

Labdarúgás 110 27% 60 27% 

Kézilabda 44 11% 30 13% 

Atlétika 38 9% 15 7% 

Birkózás 31 8% 19 9% 

Kosárlabda 26 6% 15 7% 

Röplabda 17 4% 11 5% 

Táblázat 1. 

Az intézetben 1147 sportolót; 867 férfit és 280 nőt kezeltünk 

fekvőbetegként 2001 és 2003 között. A betegek következő 

megoszlást mutattak: 65 élsportoló, 459 versenysportoló, és 

623 hobbisportoló. Az osztályon a legtöbb térdsérülés LCA 

szakadás volt.(Táblázat 2.) 

diagnózis Hobbi verseny Élsport összesen 

LCA 338 55% 271 59% 28 43% 643 56% 

meniscus 183 30% 113 25% 22 34% 321 28% 

Porc 44 7% 32 7% 5 8% 81 7% 

Egyéb 48 8% 43 9% 10 15% 102 9% 

Táblázat 2. 

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémiának 2006-2007-ben 78 

játékosa volt. A sérülés incidencia 2,85 sérülés/1000 

expozíciós óra volt. Egy játékos átlagosan 3,29 sérülést 
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szenvedett egy szezonban. Összesen 257 sérülést 

regisztráltunk. Sérülés miatt egy játékos átlagosan 10,88 napot 

hagyott ki. A sérülések megoszlását a Táblázat 3. mutatja. 

Sérülés fajtája N % 

Izomsérülés 135 53% 

Szalagsérülés 75 29% 

Zúzódás 32 12% 

Derék fájdalom 5 2% 

Ficam 4 2% 

Egyéb 6 2% 

Testtáj szerinti megoszlás N % 
Comb 135 53% 

Boka 49 19% 

Térd 33 13% 

Lábszár 16 6% 

Láb 15 6% 

Derék 5 2% 

Váll 4 2% 

 

A térd proprioceptiv szenzoros funkciójának vizsgálata 

A sérülés incidencia 0,74 sérülés/1000 játékóra (mérkőzés: 

2,86/1000 óra, edzés 0,48/1000 óra) az intervenciós 

csoportban, míg a kontroll csoportban 1,11/1000 óra. 
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Kontroll csoport eredményei 

A kontroll csoport átlagos abszolút becslési hibája az első 

mérés alkalmával 6,73°±5,25° volt mely szignifikánsan nem 

változott az egy év alatt (6,29°±5,73°). 

Intervenciós csoport eredményei 

Az intervenciós csoport átlagos abszolút becslési hibája a 

prevenció megkezdése előtt 9,00°±6,14° volt mely 4 hónappal 

a tréning megkezdése után 4,00°±3,48° értékre javult, ám 

további fejlődés nem volt megfigyelhető egy éves időpontban 

mért adatok szerint (3,82°±3,58°). (1. Ábra) 

 

1. Ábra 
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Következtetések 

Mechelen és tsai munkája alapján felállítottam a sportolók 

térdsérüléseinek megelőzéséhez szükséges algoritmust. 

1) Az általam megalkotott regiszterrel  

a) megállapítottam az OSEI Sportsebészeti Osztályán 

1991-2003 között kezelt sportolók térdsérüléseinek 

epidemiológiáját;  

i) Sportolók sérüléskor betöltött korát 

ii) Térdsérülésekben a férfiak dominanciáját 

iii) Legtöbb kezelt sportoló labdarúgó volt 

iv) Leggyakoribb operációt indokoló diagnózist. 

v) Leggyakoribb beavatkozást. 

b) Megállapítottam, hogy a kialakított regiszter alkalmas 

az osztályon kezelt betegek adatainak prospektív 

regisztrálására.  

2) Az általam különböző sportágakban végzett prospektív 

vizsgálatokkal megállapítottam: 

a) kézilabdában a sérülések incidenciáját, ami a 

nemzetközi adatokkal többségében hasonló 

eredményeket mutat 
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b) Az első magyar labdarúgó akadémia sérüléseinek 

epidemiológiáját a 2006-2007 között, ami a nemzetközi 

adatokkal hasonló eredményeket hozott. 

3) Kialakítottam két sportág specifikus prevenciós oktató 

DVD-t, aminek segítségével csökkenthető a sérülések 

incidenciája. 

4) A proprioceptiv tréning szenzoros hatásának vizsgálata 

kapcsán megállapítottam 

a) A proprioceptiv tréning az alsó végtag sérülések 

incidenciájának csökkenésével együtt javítja a 

térdízületi helyzetérzékelést. Ennek alapján a 

proprioceptiv tréning alkalmazása javasolható a 

prevenció területén is. 

b) Megállapítottam, hogy az ízület helyzetérzékelés 

szignifikánsan javult 4 hónap elteltével az intervenciós 

csoportban, mindkét térdízületben. Megállapítottam, 

hogy 4 hónap után nem tapasztaltunk további ízület-

helyzetérzékelés javulást az intervenciós csoportban. 

 

Ajánlások 

 Tanulmányom eredményei alapján javaslom, az általam 

kidolgozott sportsérülés regiszter alkalmazását a 
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sportolók mozgásszervi sérüléseinek ellátásával 

foglalkozó osztályokon. 

 Javaslom, az UEFA és a FIFA kérdőíve alapján általam 

kidolgozott Web alapú sérülés regiszter használatát a 

labdarúgó akadémiákon jelentkező sérülések 

nyilvántartásához. 

 Javaslom az általam megalkotott kézilabda sérülés 

regiszterek alkalmazását, sérülések és az expozíció 

regisztrálására. 

 Javaslom proprioceptiv tréning preventív alkalmazását az 

összes pivoting sportban, különösen ott ahol magas a non-

kontakt sérülések aránya. 
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