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ÖSSZEFOGLALÁS
Az utóbbi években a térd elülső keresztszalag pótlások száma növekvő tendenciát mutat, és a be-

avatkozással szembeni elvárások mind a betegek, mind a sebészek, gyógytornászok részéről egyre növe-
kednek. Az intézetünkben 2009–2010 közö   20 izolált elülső keresztszalag sérültet vizsgáltunk, akiknél 
artroszkóposan végeztünk keresztszalag pótlást. 18 esetben autológ semitendinosus ínnal, két betegnél 
semitendinosus és gracilis ínnal történt a pótlás, minden esetben a gra  ot femoralisan endo-bu  onnal, 
 bialisan ács kapoccsal rögzíte  ük. Az átlagéletkor 35 év, 15 férfi  és 5 nő. A műtétet követően átlag 12 hé  g 

propriocep  v tréninget is magában foglaló gyógytornát végeztek. A felmérést Bretz  pusú stabilométer 
segítségével végeztük, az így nyert adatokat táblázatban rögzíte  ük és kétmintás T–próbával elemeztük 
azokat. A feldolgozo   adatok alapján nem találtunk szignifi káns különbséget a kontrollként használt ép, 
és az operált végtagok dinamikus és sta  kus egyensúlyi paraméterei közö  . A megfelelő műté   technika 
és az azt követő rehabilitáció rendkívül fontos a sikeres keresztszalag pótláshoz, és ebben a propriocepció 
visszaállításának és fejlesztésének mind preven  v, mind rehabilitációs területen kiemelt jelentősége van. 

Kulcsszavak: Elülső keresztszalag sérülés; Gyógytorna – Módszerek; 
  Propriocep  v tréning; Térdsérülés – Rehabilitáció; Vizsgála   módszerek; 

Á. Horváth, B. Patczai, B. Molics, T. Mintál: Knee stability measurements based on the results of sta  c 
and dynamic balance test parameters following anterior cruciate knee ligament repair and a complex 
rehabilita  on including propriocep  ve training 

In the recent years there has been an increase in the number of anterior cruciate ligament replacement 
opera  ons, thus crea  ng greater expecta  ons of the pa  ents, surgeons and physiotherapists. We 
examined 20 pa  ents who underwent anterior cruciate ligament replacement using semitendinous and 
gracilis ligament auto-gra  s between 2009 and 2010 in our department. The mean age was 35 years; there 
were 15 male and 5 female pa  ents. A  er the opera  on the pa  ents underwent physiotherapy, including 
propriocep  ve training for 12 weeks on the average. We performed our measurements using a Bretz 
type stabilometer, and the obtained data were recorded in tables and analyzed using the paired T test. 
In the processed data we found no signifi cant diff erence between the healthy limbs (control group) and 
operated limbs concerning the dynamic and sta  c balance parameters. An appropriate surgical technique 
and the subsequent rehabilita  on are very important for the successful cruciate ligament replacements, 
with special importance of the restora  on and development of propriocep  on. 

Key words: Anterior cruciate ligament – Injuries; Knee Injuries – Rehabilita  on; 
  Muscle stretching exercises; Physical educa  on and training – Methods; 
  Follow-up studies;
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BEVEZETÉS
Magyarországon évente több mint 3000 

térd elülső keresztszalag szakadás kerül diag-
nosz  zálásra. Leggyakrabban spor  evékenység 
során következik be, az érinte  ek közö   je-
lentős számban szerepelnek hivatásos spor-
tolók. Női sportolók körében négyszer gyak-
rabban fordul elő térd elülső keresztszalag sé-
rülés (8, 12). Az esetszám az elmúlt években 
növekvő tendenciát mutat. Ennek megfelelően 
az elülső keresztszalag pótlással szembeni elvá-
rások is egyre nagyobbak mind a betegek, mind 
a sebészek részéről. A cél, hogy a sérültek minél 
hamarabb visszatérhessenek normál életvite-
lükhöz, sportolók esetében a korábbi sportak  -
vitásukhoz (2–6, 13). A kielégítő eredmény el-
éréséhez a pontos és megfelelő műté   tech-
nika melle   elengedhetetlen a megfelelő reha-
bilitáció alkalmazása, melyben fontos szerepe 
van az ízüle   propriocepció visszaállításának 
és fejlesztésének. A propriocepció az ízületek 
helyzetének tudatos és akara  ól független ér-
zékelése. Egy része a szenzoros inger feldol-
gozás, az emberi test térbeli és mechanikai 
helyzetének, a test pozíciójának, mozgásának 
és egyensúlyának érzékelése. A propriocep  v 
érzékelés részt vesz a motoros szabályozásban, 
az új mozgások tanulásában, megvédi az ízüle-
teket a lehetséges károsító hatásoktól, sérülé-
sektől (3, 8, 9). 

A különböző testrészek térbeli hely-
zetének tudatosult képe az ízületekből és 
azok körül elhelyezkedő érzékelő szervekből 
(proprioceptorok), valamint az egyéb szövetek 
tapintási receptoraiból származó impulzusokból 
áll össze. A proprioceptorok közé tartoznak a 
Ruffi  ni végződések, Pacini testek Golgi–Mazzoni 
testek, Golgi szalagvégződések, Golgi ínorsók és 
az izomorsók. A propricep  v refl exek a test bel-
sejéből származó refl exek különleges fajtái, me-
lyeknek biológiai jelentőségük, hogy megvédik 
az izmot a reá ható passzív erőktől és egyben 
biztosítják az izom hosszának, valamint az ízü-
letek helyzetének állandóságát egy-egy megha-
tározo   tes  artásban. Az izmok, szalagok sza-
kadása, az ízüle   mechanoreceptorok részleges 
deaff erentációja csökkent propriocep  v műkö-
dést eredményezhet. A sérülések és a műtétek 
a korábban említe   receptorokat károsíthatják 
és a műtét utáni duzzanat, immobilizáció is to-
vább ronthatja a propriocep  v rendszer műkö-
dését (1, 3). 

A propriocep  v tréning gyakorlatai 
s  mmulálják az ízületekben és az izmokban 
található receptorokat, ezek aff erens kisü-
lései serken  k a megfelelő közpon   ideg-
rendszeri szinteket, egyrészt gerincvelői refl ex 
szinten, másrészt agytörzsi szinten is. A gyakor-
latok során alapvető feladat a sta  kus és a di-
namikus egyensúlyhelyzetek fejlesztése. Leg-
fontosabb feladatok közé tartozik fejleszteni az 
erőt, a rugalmasságot, az egyensúlyt, a koordi-
nációt és a gyorsaságot. A tréningbe sorolható 
módszerek és gyakorlatok az izometriás és zárt 
láncú gyakorlatok, puha–instabil felszínen vég-
ze   gyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, stabili-
záló tréning, funkcionális gyakorlatok, valamint 
a pliometriás tréning (1, 7–9). 

ANYAG ÉS MÓDSZER
Intézetünkben 2009. január és 2011. áp-

rilis közö   térd elülső keresztszalag pót-
láson átese   20 betegnél végeztünk vizsgála-
tokat. A betegek átlagéletkora 35 év, a tanul-
mányban 15 férfi  és 5 nő szerepel, 6 bal oldali 
és 14 esetben jobb oldali térd volt az érinte  . 
A vizsgált betegeknél az elülső keresztszalag sé-
rülésén kívül más sérülés a térd ízületen belül 
és az érinte   végtagon nem volt. A sérültek kö-
zö   két hivatásos sportoló van, 14-en hobbi-
szerűen űznek valamilyen sportágat, négyen 
nem sportolnak semmit. Mind a 20 esetben 
artroszkóposan történt az elülső keresztszalag 
pótlás, 18 esetben autológ semitendinosus 
ínnal, illetve két esetben az előbbi mellé gracilis 
ín felhasználásával. A gra   rögzítésére a rendel-
kezésre álló számos módszer, mint például az 
interferencia csavar, különböző csonthorgonyok 
vagy gyerekkorban az eminen  a töréseknél al-
kalmazo   Herbert csavaros rögzítések közül mi 
a műtéteink során a gra  ot minden betegnél 
femoralisan endo-bu  onnal,  bialisan ács ka-
poccsal rögzíte  ük (10, 11). 

A rehabilitáció 12 hetes előre elkészíte   
egységes protokoll (I. táblázat) alapján történt, 
amely során az első 3 hétben a kórházban meg-
kezde   gyógytorna folytatása, tehermente-
sítés, CPM készülék (0–90 fok közö  ) haszná-
lata volt előírva. Külső rögzítést, brace-t egyik 
esetben sem használtunk. A második három 
hét feladatai közé a mankó elhagyása, a ter-
helés megkezdése, a teljes extenzió elérése, 
valamint a fl exió fokozatos növelése, és az 
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ischiocruralis és a quadriceps izomcsoport zárt 
láncú erősítése tartozo  . A 6–10. hét közö   a 
fi ziológiás mozgástartomány elérése volt a cél, 
illetve a quadriceps nyílt láncú erősítése és a 
korábban említe   propciocepció visszaállítása, 
fejlesztése történt. A sérültek a 10. hé  ől meg-
kezdték a kocogást, illetve az egyenes vonalban 
történő futást. 

A rehabilitációt követően a 12–14. héten 
végeztük el a méréseket, Bretz-féle sport-
stabilométer segítségével. A műszer részét ké-
pezi egy elektronikus erősítő, egy személyi szá-
mítógép és egy darab 40×40×12 cm-es erőmérő 
pla  orm (1. ábra). A pla  ormban érzékelők 
vannak, amelyek felhasználásával a rajta álló 
célszemély erőkifejtéseinek nagyságát és a mű-
ködő erők támadáspontjának pillanatértékeit 
tudjuk mérni. Az erősítő egység az érzékelők 
jeleit dolgozza fel, matema  kai műveleteket 
végez, és a mérések vezérlésére szolgál. A sta-
 kus és dinamikus egyensúlyi adatokat szám-

szerűen szolgáltatja. A személyi számítógépben 
tároltuk a működtető programot. A vizuális visz-
szacsatolást a személyi számítógép monito-
rának képernyőjéről nyertük. A vizsgálat során 
hat feladatot végezte  ünk el a sérültekkel, az 
első három feladat a sta  kus egyensúly, a kö-
vetkező három feladat a dinamikus egyensúly 
felmérésére irányult. Az első három feladat 
során a végtagok nyújto   helyzetben vannak, 
a dinamikus vizsgálatok során azonban fl exiós 
mozgások is megjelennek a csípő-, térd- és bo-
kaízületekben egyaránt. Mindegyik feladatot 
egy lábon állva, először jobb, majd bal lábon 
végezték el alanyaink. Minden beteg három kí-
sérletet hajto   végre minden egyes feladatnál. 

1. feladat: Sta  kus egyensúly teszt nyi-
to   szemmel. A vizsgált személy egyenes test-
tartással, a jobb lábán állva helyezkedik el a 
pla  orm közepén. A karok közvetlen a törzs 
elő   nyújtva, az ujjak egymás melle   zárva. 
A bal csípő és térd enyhe fl exióban van, nem 
érin   a pla  ormot. Feladat: 20 másodpercig 
kell mozdulatlanul állni. Vizuális visszacsatolás 
valósul meg azáltal, hogy a vizsgált személy egy 
kiválaszto   pontra néz a mérés közben. Ezt kö-
vetően a bal lábon állva is elvégeztük a felmé-
rést. 

2. feladat: Sta  kus egyensúly teszt csu-
ko   szemmel. A felmérés a nyito   szemes ver-
zióval megegyezik, azonban i   a vizuális vissza-
csatolást teljesen kikapcsoltuk (2–3. ábrák). 

3. feladat: Centrum, a nyomásközép-
pont megtartása egy ado  , négyzet alakú tar-
tományon belül. A felmérés során a célszemély 
a pla  orm közepén áll az egyik lábán. A test 
nyomásközéppontjának pillanatnyi helyzetét a 
számítógép monitorán megjelenő kis négyzet 
pozíciója jelzi. A négyzetet a monitor szálke-
resztjén kell tartani 20 másodpercig, amit a cél-
személy saját test-tömegközéppontjának po-
zíciószabályozásával ér el. Az eredmény jelzi, 
hogy a 20 másodperc ala   hány százalékban si-
került teljesíteni a feladatot (4. ábra). 

4. feladat: Cukorevés, a test-tömeg-
középpontjának hatékony és gyors áthelye-
zését méri olyan módon, hogy a nyomásközép-
pontnak hat, előre megado   pontot kelle   el-
érnie. A test helyzete megegyezik az előző fel-
adatban leírtakkal. A monitor közepén egy ide-
alizált fenyő alakot jeleníte  ünk meg, amelyen 
pontokat jelöltünk ki. Az ado   pontokat a mo-
nitoron megjelenő kurzorral kell elérni, amely 
a nyomásközéppont helyzetét és elmozdulását 
írja le. Amikor a kurzor a kijelölt pon  al fe-
désbe került, az ado   pont eltűnt a monitorról, 
jelezvén a sikeres találatot. Az eredmény vala-
mennyi pont elérésének idejét adja meg má-
sodpercben. A vizsgált személyek a pontok el-
érésére egyéni stratégiát választha  ak. A fel-
adat végrehajtására 20 másodperc állt rendel-
kezésre (5. ábra). 

5. feladat: Egér a lyukba, a vizsgált sze-
mélynek minél gyorsabban kell tömegkö-
zéppontját egy aszimmetrikusan elhelyeze   
pontba elmozdítani. A kijelölt pont egy 1×1 
cm-es négyzet, amelyet 1,5–2 cm-es távol-
ságból kell elérni a nyomásközéppont hely-
zetét jelző kurzor konfi gurációval. Az eredmény 
azt jelzi, hogy mennyi idő ala   sikerül elérni 
a sagi  alis irányban kijelölt mérőfelületet (6. 
ábra). 

6. feladat: Színezés, a monitor közepén 
megjeleníte   2×2 cm-es négyzet által közrefo-
go   terület lehető legnagyobb részét kell „be-
színezni” a test-tömegközéppont mozgatá-
sával egy kurzor konfi gurációval visszajelezve, 
20 másodpercen belül. Az eredmény megmu-
tatja, hogy a kijelölt terület hány százalékát si-
került az elmozdulások által „beszínezni”, illetve 
a megte   útnak hány százaléka van a megado   
határon belül (7. ábra). 
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1. ábra  A készülék 2. ábra  Feladat csuko   szemmel

0–3 hét Tehermentesítés, mankózás, CPM (0–90 fok), o  hon a megtanult gyakorlatok folytatá-
sa – ha nem kielégítő a mozgás varratszedéskor – gyógytorna 

3–6 hét Intenzív gyógytorna (3/hét), terhelés elkezdése, mankó elhagyása, mozgásterjedelem 
növelése, teljes extenzió elérése, fl exió fokozatos növelése, izomerősítés (hamstring, 

quadriceps zárt láncban) 

6–10 hét Teljes mozgásterjedelem elérése, intenzív izomerősítés (quadriceps erősítés nyílt lánc-
ban), egyensúly gyakorlatok, propriocepció fejlesztés, szobabicikli, lépcsőzés 

10–12 hét További izomerősítés, az ak  vitás fokozása, konditerem, futás, az irányváltoztatásra fel-
készítő oldalmozgásos, rotációs gyakorlatok 

12. hét után Ak  vitás fokozása, irányváltoztatásos, rotációs mozgások, fokozatos visszatérés 
a normál, illetve későbbi sportak  vitásba 

I. táblázat  Rehabilitációs protokoll
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3. ábra  Monitor az 1–2. feladatoknál 4. ábra   3. feladat: nyomásközéppont megtartása

5. ábra  „Cukorevés” 6. ábra   „Egér a lyukba” 

7. ábra  Színezés
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A mérés során vizsgált változók 

• Medio-lateralis és antero-posterior 
elmozdulás: az első két feladat során a számí-
tógép koordináta rendszerében az X illetve Y 
tengely mentén történő kitérés mértéke.

• Az elmozdulás sugara: az első két fel-
adat során a számítógép koordináta rendsze-
rében az X és Y tengely mentén történő el-
mozdulás körben meghatározo   sugarának 
nagysága. 

• Elmozdulások aránya: R2 és R1 há-
nyadosának százalékos meghatározása (Q=R2/
R1).

• Centrum: a harmadik feladat teljesí-
tésének meghatározása százalékban kifejezve.

• Cukorevés: a negyedik feladat teljesí-
tésének meghatározása százalékban kifejezve.

• Cukorevés ideje: a negyedik feladat 
végrehajtásához szükséges idő (s).

• Egér a lyukba: az ötödik feladat vég-
rehajtásához szükséges idő (s).

• Színezés: a hatodik feladatot hány 
százalékban sikerült teljesíteni, illetve a fel-
adatban a megte   út hány százaléka van a 
megado   határon belül.

EREDMÉNYEK
Az operált és a kontrollként mért ép vég-

tagok Bretz-féle sport-stabilométerrel vizsgált 
sta  kus, valamint dinamikus egyensúly nu-
merikus értékeit táblázatban rögzíte  ük. Az 
így kapo   táblázat felhasználásával kétmintás 
T–próba alkalmazásával dolgoztuk fel az ered-
ményeket (II. táblázat). 

A táblázatban leírt eredmények alapján 
megállapíthatjuk, hogy a 20 sérültnél, a nyi-
to   szemmel végze   sta  kus egyensúly 
tesztben az operált és az ép végtagok közö   
nincs szignifi káns különbség a medio-lateralis 
irányú elmozdulásban (p=0.33), az antero-
posterior irányú elmozdulásban (p=0.91) és 
az elmozdulások sugarának tekintetében sem 
(p=0.96). 

A második feladat eredményeiben szintén 
nincs szignifi káns eltérés a medio-lateralis 
(p=0.11) és az antero-posterior (p=0.65) 
irányú elmozdulásban a két alsó végtag közö  . 

Az elmozdulások körének nagysága sem mu-
tato   lényeges különbséget (p=0.89). Az el-
mozdulások aránya (R2/R1) a vizuális kont-
rollal, illetve az a vizuális kontroll nélkül vég-
ze   sta  kus egyensúly viszonyát mutatja 
meg. Szignifi káns eltérés szintén nem mutat-
ható ki (p=0,53). 

A 3. feladat során a betegek ép lábukkal 
átlagosan 98,76%-ban, míg operált végtag-
jukkal átlagosan 99,07%-ban teljesíte  ek. Így 
a szignifi kancia szint (p=0.62) nem mutat je-
lentős különbséget. 

A III. táblázat a dinamikus egyensúlyi pa-
raméterekről ad tájékoztatást. A feladatot a 
betegek az érinte   lábukkal 100%-osan telje-
síte  ék. Az ép lábbal egy embernél volt elma-
radás a feladat 100%-os teljesítésétől. 

Az összes megado   pont elérése érinte   
lábbal átlagosan 4,63 s-ot ve   igénybe, míg 
ép lábbal 5,96 s-ig tarto  . I   mutatkozik el-
térés az ép és az operált végtag közö  , de a 
szignifi kánsan különböző mértéket nem érte 
el (p=0,18). 

Ötödik feladat: egér a lyukba, a test-tö-
megközéppont áthelyezésének ideje meg-
ado   pontba a sagi  alis síkban. Ezt a fel-
adatot mindenki 100%-osan teljesíte  e mind 
az érinte   mind az ép alsó végtagjával. A 
megoldáshoz szükséges idő ép oldalon át-
lagosan 2,1 másodperc, érinte   oldalon 3,2 
másodperc volt. A hibaszázalék szint p=0,26, 
így a különbség nem mondható szignifi -
kánsnak. 

Hatodik feladat: színezés, a test-tömegkö-
zéppontjának ado   síkbeli mozgatásának si-
kerszázaléka. A program két részletben érté-
keli a feladat teljesítését. Az ,,a” mérés a meg-
ado   terület kiszínezésének mértéke szá-
zalékban megadva, a ,,b” mérés a területen 
belül eső mozgások aránya az összes megte   
úthoz viszonyítva. Mindkét értékelést fi gye-
lembe véve, egyiknél sem volt szignifi káns kü-
lönbség a két végtag értékei közö  . Az ,,a” ré-
szét átlagosan 70%-ban teljesíte  ék mindkét 
lábbal. A területen belül hasznosan megte   
út, ép lábbal 90,6%, az érinte   lábbal 91,3% 
volt (III. táblázat). 
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II. táblázat   Operált és ép végtag sta  kus egyensúlyi paramétereinek eredményei 
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1. Medio-lateralis elmoz-
dulás

–2,72 0,86 –0,99 18 0,33 20 20 9,45 6,44 2,15 0,26

1. Antero-posterior el-
mozdulás

–9,3 –8,61 –0,11 18 0,91 20 20 13,83 12,96 1,13 0,85

1. Elmozdulás sugara 7,83 7,77 0,04 18 0,96 20 20 1,44 1,96 1,85 0,36

2. Medio-lateralis elmoz-
dulás

1,49 –2,73 1,66 18 0,11 20 20 5,25 6,08 1,33 0,67

2. Antero-posterior el-
mozdulás

–5,26 –8,41 0,46 18 0,65 20 20 16,03 14,62 1,20 0,78

2. Elmozdulások sugara 17,27 17,01 0,14 18 0,89 20 20 4,87 3,43 2,01 0,31

2. Elmozdulások aránya 215,6 226,9 –0,63 18 0,53 20 20 27,69 49,58 3,20 0,09

3. Centrum 98,77 99,07 –0,5 18 0,62 20 20 1,48 1,22 1,5 0,56
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4. Cukorevés 99,16 100 –1 18 0,33 20 20 2,63 0 0 1

4. Cukorevés ideje 5,96 4,63 1,37 18 0,18 20 20 2,73 1,42 3,66 0,06

5. Egér a lyukba 2,16 3,23 –1,17 18 0,25 20 20 1,67 2,35 1,97 0,32

6. Színezés/a 70,83 70,73 0,02 18 0,98 20 20 14,16 13,52 1,09 0,89

6. Színezés/b 90,63 91,33 –0,27 18 0,79 20 20 5,11 6,47 1,60 0,49

1. T–próba 
2. Degree of freedom: szabadságfok 
3. Hibaszázalék 
4. Elemszám 
5. Standard deviáció: szórás 
6. F–ra  o–variances 
7. P variances

III. táblázat   Operált és ép végtag dinamikus egyensúlyi paramétereinek eredményei
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MEGBESZÉLÉS
A Bretz-féle sport-stabilométerrel végze   

mérések eredményei alapján az általunk kezelt 
sérülteknél nem találtunk szignifi káns eltérést 
az ép és a keresztszalag pótolt végtagok ér-
tékei közö  . A vizsgálat ismeretében elmond-
ható, hogy az elvégze   műtét, és a 12 hetes 
rehabilitáció után, amelyben a propriocepció 
fejlesztése kiemelt hangsúlyt kapo  , 12–14 
hé  el a sérülés után a korábban sérült végtag 
stabilitása megegyezik az egészséges oldalival. 
Ennek ismeretében betegeink a sérüléstől 

számíto   16–18 hé  ől megkezdhe  ék a visz-
szatérést korábbi fi zikai ak  vitásukhoz. A cé-
lunk az volt, hogy megfelelő stabilitás eléré-
sével és a propriocepció fejlesztéssel a rehabi-
litációs időt is csökkenteni tudjuk.

Következtetésként levonhatjuk, hogy a sé-
rültek sikeres felépüléséhez a pontos műté   
technika melle   rendkívül fontos a megfelelő 
rehabilitáció, azon belül is kiemelt jelentősége 
van a propriocepció visszaállításának és fej-
lesztésének.


