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ÖSSZEFOGLALÁS
Az úszók körében leggyakrabban előforduló mozgásszervi probléma az úszóváll néven ismert patológia, 

amely az ízület elülső régióját érintő fájdalom formájában jelentkezik. Az összefoglaló közlemény ennek az 
en  tásnak az epidemiológiai jelentőségét és e  ológiáját tárgyalja, az elérhető hazai és nemzetközi szak-
irodalomban leírtaknak megfelelően, ezáltal szerkezetét tekintve eltér a klasszikus felosztástól. Prevenciós 
és rehabilitációs ajánlásokat fogalmaz meg a hazai és a nemzetközi kutatási eredmények alapján, illetve 
á  ogó képet ad egészségügyi és sportszakmai vonatkozásokban a téma spor  izioterápiás megközelítésű 
megismeréséhez.
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D. Szabó, I. Lázár, T. Mintál, K. Göcze: Eff ec  ve func  onal preven  on of swimmer’s shoulder: principles 

of sports physiotherapy
Swimming is one of the most popular sports in the world enjoyed by millions of fans in and outside 

of the pool. Anterior shoulder pain is the most common musculoskeletal problem aff ec  ng the health 
and performance of compe   ve swimmers of all ages. The aim of this scien  fi c review is to summarise 
the ae  ology of this injury with the inten  on to discuss recommenda  ons on eff ec  ve preven  on and 
rehabilita  on strategies from the perspec  ve of sports physiotherapy giving comprehensive and evidence-
based guidelines for the medical team taking care of swimmers.
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BEVEZETÉS
Az úszók körében leggyakrabban előfor-

duló krónikus mozgásszervi tünetegyü  es a 
váll elülső régiójának fájdalma, amelyet elő-
ször Kennedy és Hawkins írt le úszóváll néven 
1974-ben (6). Az, hogy maga a fogalom már 45 
éve a szakirodalomban fellelhető, és az, hogy 
a sportolókkal dolgozók ez irányú ismeretei 
sokszor kimerülnek abban, hogy a fájdalom a 
versenyspor  al együ   jár, adja a téma jelen-
tőségét. Vezető tünete az edzés ideje ala   és 
után fellépő fájdalom, amely az úszó edzés- és 
versenyteljesítményére, illetve hétköznapi élet-
vezetésére egyaránt hatással van. Előfordulási 
gyakorisága versenyúszók körében 40,91%-ra 
tehető (kortól, nemtől, illetve a terhelés mér-
tékétől függően), amely igen magasnak mond-
ható (17). Számos nemzetközi közlemény fog-
lalkozik elméle   és gyakorla   szinten a primer 
és szekunder prevenció jelentőségével és ad 
támpontot az integrált megelőzési stratégiákat 
illetően (5, 7, 8, 13, 15, 17). Serdülőkorú úszók 
esetében ennek jelentősége kiemelten fontos, 
mivel az intenzív növekedési periódus a test-
alkat jelentős kvan  ta  v és kvalita  v változása-
ival jár együ  . Vizsgálatunk célja az volt, hogy a 
nemzetközi és a hazai szakirodalom szisztema-
 kus á  ekintését követően, azok alapján, olyan 

spor  izioterápiás szakmai ajánlást fogalmaz-
zunk meg, amellyel hatékonyan tudjuk támo-
gatni a hazai úszósportot és sportolóink sikeres 
felkészülését, így segítve ak  v versenyzői karri-
erjük kiteljesedését/maximalizálhatóságát. 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK
Az állapot kialakulásáért elsősorban az 

úszósportra jellemző folyamatos, fej fele    
mozdulatsor felelős. Az úszó vállízületének 
terhelése egy átlagos edzés ala   10000–15000 
méter, ez körülbelül 4000 kartempót jelent, 
he   6–7 alkalommal (7). A vállat ért terhelés 
mértéke úszásnemenként eltérő, azonban az 
edzésidő 80%-ában a gyorsúszás technikájával 
úsznak. Ebben az úszásnemben a propulzív erő 
80%-ban a felső végtag erőkifejtéséből adódik 
és csak a maradék 20%-át teszi ki a lábtempó 
során kifejte   erő. A többi úszásnem esetében 
ezek az előre hajtó erőarányok a következő-
képpen alakulnak: 50%–50% a mellúszás, 70%–
30% a pillangó és 75%–25% a hátúszás során 
(3). Ebből következik, hogy gyorsúszás során 
fokozo   terhelés helyeződik a rotátorköpeny 
izmaira és a m. biceps brachii hosszú fejének 
inára. Az ismétlődő mikrosérülések idővel ösz-
szeadódnak, amely fájdalom, gyulladás és kü-
lönféle lágyrész-patológiák megjelenését von-
hatja maga után (8). Kóroki szempontból egyéb 
anatómiai és biomechanikai okok szerepe is ki-
emelhető. Az úszóváll esetében mul  faktoriális 
kórképről beszélünk, amely rizikótényezőit két 
fő csoportba sorolhatjuk (I. táblázat). 

Az úszóváll nem egy konkrét diagnózis, 
hanem számos patológia önálló vagy együ  es 
megjelenését jelen  . Ezek azonosításának a 
rehabilitáció és prevenció szempontjából diff e-
renciáldiagnosz  kai jelentősége van. A leggyak-
rabban előforduló kórképek a váll elülső fáj-
dalma esetében: a m. biceps brachii hosszú fej 
inának tendini  se, az érinte   váll impingement 
szindrómája, vagy a glenohumeralis ízület in-
stabilitása (8).

I. táblázat Az úszóváll kialakulásában szerepet játszó belső és külső kockáza   tényezők (15)
Intrinsic tényezők Extrinsic tényezők

fokozo   generalizált ízüle   lazaság edzésmennyiség okozta túlterhelés

tartási rendellenességek hibás úszástechnika

elégtelen törzserő inadekvát szárazföldi edzés

scapula dyskinesis tenyérellenállás alkalmazása

glenohumeralis berotáció defi cit

rotátorköpeny izmainak erőegyensúlyi 
eltolódása

korlátozo   tok- és pectoralis izomzat fl exibilitása
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TESTTARTÁS-ELEMZÉS JELENTŐSÉGE
A hajlamosító tényezőket megvizsgálva az 

utánpótláskorú versenyúszók körében kiemelt 
fi gyelmet érdemel a versenyzők habitualis 
tes  artásának vizsgálata. Panaszmentes 
társaikkal összehasonlítva, a fájdalmat jelző 
úszókra nagyobb arányban jellemző a kife-
jeze   há   kyphosis és a scapula dyskinesise 
(13). A biomechanikailag helyes tes  artás egy 
olyan dinamikus egyensúlyi állapot, amelyet 
az izmok folyamatos ak  vitása tart fenn és ez-
által az ízüle   tok- és szalagrendszer feszülése 
fi ziológiás. Amennyiben a törzsizmok csökkent 
ak  vitása áll fenn és a szükséges egyensúlyt 
nem képesek fenntartani, úgy kialakulhatnak 
a gerinc sagi  alis irányú elváltozásai, azaz a 
helytelen tartás (12). A tes  artási rendellenes-
ségekkel az úszókra fokozo  an jellemző „úszó 
tes  artás” formájában találkozhatunk, amely 
leírásában a hanyag tartás kórképére ismerhe-
tünk. Tartáshibáról akkor beszélünk, ha a gerinc 
sagi  alis görbületei a fi ziológiástól eltérőek, 
viszont ak  v izomerővel korrigálhatóak, azaz 
mobilisak. Rögzült deformitások nem alakulnak 
ki és a csigolyaszerkezet nem mutat eltérést. 
A tartási hibák megléte esetén számolnunk 
kell az izmok elégtelen működésével, hiszen a 
megváltozo   biomechanikai viszonyok mia   
feszülésük nem a fi ziológiásnak megfelelő (12). 
Ezekből a látható funkcionális eltérésekből fel-
tételezhetjük a thoracalis szakasz mozgásainak 
korlátozo  ságát, amelyet szintén az úszóváll 
kialakulásának lehetséges okának írnak le (13). 
Ezen kívül a megtapasztalt tes  artási rendelle-
nesség a thoracalis gerinc paravertebralis izom-
zatának és a lapockát stabilizáló és záró izmok 
gyengeségét, valamint a m. pectoralis minor és 
major rövidülését is jelenthe  . Ennek megfe-
lelően a fen  ekben felsorolt intrinsic (izomerő 
diszbalansz, megváltozo   mozgásterjedelem) 
faktorok (az ízüle   lazaságot kivéve), a tartási 
rendellenesség mintegy következményeiként 
egyrészt fenntarthatják a kialakult tartási hibát, 
valamint az úszók vállfájdalmának állandó-
sulásában is szerepet játszhatnak. Az állapot 
reverzibilis volta lehetőséget teremt a kialakult 
abnormalitás kijavítására, ami célzo  , adekvát 
intervenció révén sikeresen elérhető.

FOKOZOTT ÍZÜLETI LAZASÁG SZEREPE
Az úszóvállal foglalkozó szakemberek kö-

rében máig erősen vitato  , hogy a sportoló 
számára előnyt jelent-e a vállízület fokozo   
laxitása, viszont a hatékony úszáshoz elenged-
hetetlen ízüle   lazaság az úszók csak mintegy 
20%-ánál veleszülete  . A többi sportoló az 
extrém nagy mozgáspályákat a sportmozgás és 
még inkább a sokszor drasz  kus nyújtógyakor-
latok rendszeres végzésével éri el. Vizsgálatok 
sora bizonyítja, hogy az ízület lazasága elősegí   
a fájdalom és a különböző lágyrész-patoló-
giák megjelenését (3, 4, 13). Kijelenthetjük 
azonban, hogy amennyiben az extra mértékű 
mozgáspályák elérését célzó stretching során 
a passzív stabilizátorok anatómiailag és funk-
cionálisan károsodnak, az megnöveli az ízület 
ak  v stabilitását biztosító izmok jelentőségét 
(17). Irodalmi adatok alapján a váll sérülésének 
esélye megnövekszik, amennyiben a 90 fokos 
abdukciós helyzetben mért kirotáció mértéke 
meghaladja 100 fokot, illetve ha 93 fok ala   . 
Bármelyik állapot fennállása esetén az úszó-
váll kialakulásának veszélye növekedhet (17). 
A váll berotációjának csökkenése a tok hátsó 
részének zsugorodása következtében alakulhat 
ki, ezzel növelve a humerus anterior irányú 
csúszásának lehetőségét. Ebben az esetben 
számolni kell a másodlagos impingement 
szindróma veszélyével. A 60–70 fok berotációs 
mozgásterjedelem az úszók esetében normál 
tartománynak számít, amelytől felfelé vagy 
lefelé való eltérés megnöveli a vállpanaszok 
kialakulásának esélyét (2). A váll passzív, fl e-
xiós mozgásterjedelmének elmaradása szintén 
utalhat olyan lágyrész-képletek rövidülésére, 
amelyek befolyásolhatják a megfelelő úszás-
technikát, és akár a fájdalom forrásává is 
válhatnak (3, 4, 16), ezért ennek felmérése is 
szükséges az úszók sérülésrizikójának megíté-
lése szempontjából.

HELYTELEN ÚSZÁSTECHNIKA: OK-
OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az úszóváll kialakulásában szerepet játszó 
tényezők teljes á  ekintéséhez szükséges, hogy 
az úszásnemek közül a gyorsúszás helytelen 
technikai kivitelezéséből adódó következmé-
nyeket is megismerjük. A gyorsúszás karmun-
káját víz fele    és víz ala    szakaszokra osztjuk 
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fel. A mozdulatsor bármely szakaszában megje-
lenő, hibás úszástechnika az op  málistól eltérő 
izommunkával és túlterheléssel jár, amely 
repe   v stresszhatásként következményekkel 
járhat. Helytelen technikai kivitelezés ala   a víz 
fele    áthúzás során az elégtelen törzsrotációt, 
míg a víz ala    karmunka esetében a kéz vízbe 
érésekor tapasztalt középvonalon túli vagy 
túlságosan előrenyúló karcsapást értjük. Mind-
egyik esetben a subacromialis tér beszűkül, 
amely impingement szindróma kialakulását, 
valamint a rotátorköpeny folyamatos irritáci-
óját okozhatja (15). Izomdiszbalansz nem csak 
helytelen technika melle   jelentkezhet, hanem 
önálló en  tásként is hozzájárulhat az úszóváll 
kialakulásához, ugyanis a meglévő izomerő és 
izomtónus eltolódás az izmok gyors kifáradása 
révén hibás technikai elemek megjelenéséhez 
vezethet. Az így kialakuló circulus vi  ousus 
csak megfelelően felépíte   prevenciós tréning 
következetes bevezetésével és az esetlegesen 
meglévő rossz úszástechnika fokozatos kijavítá-
sával lehet megszakítani.

SERDÜLŐKOR
Utánpótláskorú sportolók esetében szá-

molnunk kell a serdülési növekedési lökés 
idején végbemenő testméretek és testarányok 
változásával, amelynek következménye a moz-
gások biomechanikai feltételeinek megválto-
zása és így a motorikus képességek átmene   
visszaesése. Az időszaknak a jelentőségét a 
hosszú távú sportolói karrier szempontjából 
az adja, hogy az utána következő stabilizá-
lódási és egyéni mozgásmintázat-kialakulási 
időszak alapját és a versenyző testének op  -
mális felépítését ilyenkor befolyásolhatjuk. Az 
átalakulás következményeit a rendszeres, jól 
megterveze   és a korosztálynak megfelelő szá-
razföldi tréningekkel, valamint a kondicionális 
képességek adekvát fejlesztését szem elő   
tartó, vízben eltöltö   edzésekkel korrigálhatjuk 
(1).

MEGELŐZÉS

Elméle   és gyakorla   aspektusok
A fen  ek alapján feltételezhető, hogy az 

úszóváll kialakulását számos tényező együ  es 

hatása idézhe   elő. Ezek pontos ismerete 
terem   meg a primer prevenció lehetőségét, 
amely alkalmazása támogatja a fi atal sportoló 
hosszú távú sérülés- és fájdalommentes fel-
készülését, biztosítva ezzel a versenysportban 
való eredményes helytállását a folyamatos ter-
helés- és teljesítménynövekedés melle   is (15).

Az elméle   és gyakorla   eredmények szin-
tézise és a sportolók folyamatos nyomon kö-
vetése segí   a rövid és hosszú távú célok meg-
valósítását, a sportbalesetek és a degenera  v 
elváltozások kialakulásának megelőzését, azok 
kialakulási valószínűségének csökkentését. 
Krónikus vagy perzisztáló fájdalom esetén, a 
további eltérések megelőzése, illetve a másod-
lagos károsodások kialakulásának elkerülése 
érdekében elsősorban a kockáza   tényezők 
felmérése és eliminálása szükséges. A rizikó-
faktorok teljes kiiktatása gyakorla  lag lehe-
tetlen, viszont az edzők és a sportolók részére 
számos preven  v lehetőség áll rendelkezésre, 
melyekkel a sérülés kialakulásának esélye csök-
kenthető (10).

Progresszív prevenciós tréning elemei
Az alábbiakban olvasható összeállítás hazai 

és nemzetközi vizsgálatok eredményei alapján 
készült ajánlás, amely szerint a gyakorlatban 
történő implementáció során kiemelten fontos 
a korspecifi kus koordináció és mozgáskészség 
fi gyelembe vétele és a fejlesztés ennek meg-
felelő tervezése. Fontos megemlíteni, hogy a 
probléma mul  faktoriális eredete mia   nem 
lehet kiemelni egy-egy gyakorlatot, ami á  ogó 
megoldást nyújtana. Éppen ezért szükséges, 
hogy a megfelelő ismeretek birtokában, a 
spor  izioterápiában jártas gyógytornász foglal-
kozzon a prevenciós tréningek kivitelezésével. 
Ezzel biztosítva a tréningek során az életkornak 
és aktuális állapotnak megfelelő terhelést és 
egyben az összterhelés változatlansága melle   
a gyakorla   anyag változatosságát is.

1. Törzs izmainak megerősítése és 
stabilizálása

Az úszók körében igen gyakori jelenség a 
fokozo   há   kyphosissal, a kifejeze   vállövi 
protrac  óval és a fej előre helyeze  ségével 
jellemezhető tes  artási rendellenesség (7, 13). 
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A biomechanikailag helyes tes  artás elérése 
érdekében a törzset tartó és mozgató izmok 
progresszív erősítő és stabilizáló tréningje el-
engedhetetlen része a preven  v programnak, 
mivel a proximalis stabilitás feltétele a későbbi 
op  mális végtagi funkcióknak a sportmozgások 
során. Ezen felül a serdülőkori növekedés kö-
vetkezményeként kialakuló visszaesés a rela  v 
izomerőben, a törzs stabilitásában és a mo-
toros kontrollban szintén szükségessé teszi (1), 
hogy fókuszpontba kerüljön a törzs ilyen irányú 
fejlesztése. Ennek elmaradása esetén az ebben 
a korban kialakuló tes  artási rendellenességek 
a későbbiekben irreverzibilissé válhatnak és 
ez a sportoló hosszú távú, fájdalommentes és 
sikeres sportkarrierjét befolyásolhatja. 

2. Lapockát stabilizáló és záró izmok 
megerősítése

A vállöv normálistól eltérő kinema  káját 
nevezzük a scapula dyskinesisének, amelynek 
előfordulási gyakorisága a serdülőkorú úszók 
körében 30–57,1%-ra tehető, de akár egy 
edzésen belül az edzés elején felmért gyakori-
sághoz képest elérhe   akár a 80%-ot, az érin-
te   izmok kifáradásának következtében (9, 14). 
A scapula dyskinesis összefüggést mutat a váll 
fájdalmának megjelenésével és a vállfájdalom 
mögö    patológiával is. Okai közö   szerepelhet 
a csontok megváltozo   anatómiai helyzete, az 
ízületek instabilitása vagy a lágyrészek rugal-
matlansága. A scapula dyskinesis látható jele 
a lapocka elemelkedése a mellkasról (winging) 
és a váll–vállövi komplexum mozgásai során a 
megváltozo   lapocka-kontroll (diszritmia) (9). 
A régió fejlesztése kiemelten fontos, mivel a 
lapockát mozgató és stabilizáló izmok edzés 
közbeni kifáradása a vállízület túlterhelődé-
séhez vezethet. A m. serratus anterior és a m. 
subscapularis túlterheléséből adódó kifáradása 
és a fájdalom megjelenése köz   összefüggést 
EMG vizsgálatokkal is alátámaszto  ák (11). 
Ennek kialakulása a m. serratus anterior, a m. 
rhomboidei, a m. trapesius pars medius és pars 
inferior részének progresszív erősítésével és 
stabilizáló tréningjével megelőzhető.

3. Váll körüli izmok megerősítése és 
propriocep  v tréningje

A szakirodalom részletesen foglakozik a 

vállízület ki- és berotációs izomerejének fel-
mérésével. Ezeket összegezve elmondható, 
hogy a hangsúly sokkal inkább az antagonista 
izomcsoportok erejének arányán, mint magán 
az abszolút izometriás izomerő nagyságán van. 
A be- és kirotációért felelős izmok egyensúlya 
biztosítja a humerus sta  kai és kinema  kai 
szempontból is op  mális helyzetét. Serdülő-
korú versenyúszóknál ez az ER:IR hányados 
73–77% közö    értéket mutat (5). A ki- és 
berotációs erők viszonyának felmérését és fo-
lyamatos utánkövetésének jelentőségét azért 
kell hangsúlyozni, mert amennyiben ez az 
arány 50% vagy az ala   , a kirotátorok már nem 
tudják a megfelelő, kellően centrális pozícióban 
stabilizálni a humerus fejet (4). Adekvát gyakor-
latok kiválasztásával fokozatosan és á  ogóan 
erősíthetők a rotátor köpeny izmai, aminek 
jelentőségét az adja, hogy a ki- és berotációt 
végző izmok diszbalansza a glenohumeralis 
ízület instabilitásához vagy impingement 
szindróma kialakulásához vezethet. Fokozo   
sérüléskockázat mia   külön kiemelendő a m. 
supraspinatus, mert annak csökkent izomereje, 
inának tapadási régiójára jellemző subop  malis 
vérkeringése és tápanyagellátása akár követ-
kezményes ínszakadáshoz vezethet. Az akut és 
krónikus sérülések a m. supraspinatus célzo   
fejlesztésével elkerülhetőek. A szükséges ízüle   
helyzetérzékelés az edzés közben jelentkező 
kifáradás mia   csökkenhet, amelynek követ-
kezménye egyrészt a karcsapások hosszának 
rövidülése, másrészt a megváltozo   úszástech-
nika. Ez is hozzájárulhat a vállízüle   patológia 
kialakulásához. Ezen tényezők fi gyelembe 
vétele melle  , külön fi gyelmet kell szentelni a 
vállízület propriocep  v fejlesztésére. 

4. Rövidült izmok nyújtása
Az izmok klasszikus felosztása szerint a tó-

nusos csoportba tartozó izmok a túlterhelésre 
rövidüléssel, feszességgel reagálnak (1). Az 
úszók esetében ezek az izmok a m. la  ssimus 
dorsi, m. pectoralis major és minor, a m. 
trapesius pars superior. Egyéb lágyrészképletek 
közül jellemző még a glenohumeralis ízüle   tok 
hátsó részének zsugorodása. A fent említe   
képletek sta  kus nyújtó gyakorlatai nélkü-
lözhetetlenek, mivel rövidülésük a helytelen 
tes  artási és váll–vállövi elváltozások fenn-
tartásáért felelősek. Ezzel fokozva az úszóváll 
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előfordulásának kockázatát (intrinsic faktorok: 
GIRD, csökkent fl exió) (17). 

ÖSSZEGZÉS
Á  ekintő vizsgálatunk eredményei 

alapján elmondható, hogy a sikeres és a 
sérülések szempontjából zökkenőmentes 
utánpótlásnevelés a megfelelő személyi/
szakmai és tárgyi feltételek melle   sportorvosi 
és spor  izioterápiai irányelvek mentén való-
sulhat meg. Ennek elengedhetetlen eleme a 
rendszeres, standardizált szűrési protokollok 
bevezetése, szakszerű kivitelezése és elem-
zése. Hatékony intervenció kizárólag objek  v, 
részletes állapo  elmérésekből kapo   eredmé-
nyekre alapozható. Ez nem csak a tervezést, 
de a folyamatos nyomon követést is lehetővé 
teszi. Kihangsúlyoznánk, hogy ezeknek a 

feladatoknak a kivitelezése nem tartozik az 
edzői kompetenciák körébe. Sokkal inkább 
egy spor  izioterápiában jártas gyógytornász 
irányításával, illetve a sportolók melle   fo-
lyamatosan jelenlévő spor  izioterápiás team 
komplex munkájával valósulhat meg. Mindent 
összevetve, a hosszútávon sérülésmentes és 
eredményes felkészülés az alapozási és ver-
senyzési szezonhoz egyaránt adaptált (he   2–3 
× 30 perc) szakmai protokollok irányadásainak 
megfelelően összeállíto   prevenciós mozgás-
programok révén biztosítható, amelyet csa-
patra, korosztályra vagy akár egyénre szabo  an 
lehet alkalmazni. 

A téma feldolgozása a Pécsi Tudomány-
egyetem Klinikai Központ Regionális és Intéz-
ményi Kutatás-E  kai Bizo  sága által kiado  , 
6154 ügyiratszámú engedéllyel rendelkezik.
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