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TENISZ- 
ÉS GOLFKÖNYÖK

Kellő pillanatban észlelve 

és kezelve akár egy jó ergo-

nómiai tanácsadással is or-

vosolható a tenisz-, illetve 

golfkönyök. Lényeges azon-

ban tudnunk, hogy rosszabb 

esetben komoly krónikus 

problémává válhat. Ilyenkor 

azt szoktuk mondani, hogy 

körülbelül annyi a rehabilitá-

ció, amennyi ideje kialakult 

a probléma – figyelmeztet 

a gyógytornász.  

És a megoldás? Komo-

lyabb, akut gyulladás esetén 

még gyulladáscsökkentő 

injekció is szükséges lehet. 

Viszont a gyógytornászok 

célja az, hogy a test öngyó-

gyítását segítsék, komolyabb 

külső beavatkozás nélkül. 

Így nagyon sokat tud segíteni 

egy komplex állapotfelmérés 

kapcsán adott ergonómiai 

tanácsadás, izomlazítási 

technikák és korrekciós gya-

korlatok betanítása.

– A kivizsgálás pedig ala-

posabb, mint sokan képzelik. 

Komplex állapotfelmérés 

során a nyaki szakasztól 

kezdve a teljes felső végtagot 

vizsgáljuk, egészen a csukló 

és a kéz komplexumáig. Fi-

gyeljük a tartást, a különböző 

szegmensek mozgástarto-

mányát, az adott területre 

futó perifériás idegeket 

és a lokálisan elhelyezkedő 

izmok nyújthatóságát és ere-

jét – sorolja Rajnay Kata.

„A leglényegesebb gondo-

lat azonban mindig az, ho-

gyan előzhetjük meg egyál-

talán, hogy kialakuljon 

a fenti egyensúlytalan állapot 

és a panasz. Megfelelő er-

gonómiával! Legyen szó 

az irodai munkapozícióról 

vagy sportmozgásról. Alap-

vető, hogy mindig figyeljünk 

a helyes kivitelezésre” – 

hangzik a jó tanács.

A megfelelő nyaki pozíció 

kulcs a megelőzésben! Fon-

tos, hogy a fej mindig a törzs 

folytatásában legyen, és az is, 

hogy mindig akkora terhelést 

adjunk a felső végtagoknak, 

amit képesek kivitelezni, kü-

lönben a nyaki izmok is kom-

penzálni fognak, ezzel eltolva 

a fej pozícióját. Lényeges 

még a csukló középhelyzete, 

minden fogó és tartó pozí-

cióban, épp ezért lehetőleg 

kerüljük az ilyen ízületek 

véghelyzeti pozícióit és az ott 

végzett mozgásokat. Irodai 

munka, felső végtagi erősítés 

után pedig minden esetben 

az alkar izmait is fel kell lazí-

tani, hengerrel vagy tenisz-

labdával. | DF

  MOZGÁS / EGÉSZSÉG  

Fájdalom, erőtlenség, amely fogásnál, 
szorításnál az alkar és/vagy a csukló 
mozgatásánál jelentkezik? Egy rossz 
mozdulat hatására, vagy folyamatosan 
helytelenül ismételt gyakorlatnak, 
gyakorlatoknak köszönhetően? Rö-
vid ideje vagy elhúzódóan, múlni nem 
akaróan van jelen? Kérdések, melyek 
a tenisz- és golfkönyök témájában felve-
tődhetnek. | SZÖVEG: SZALKA ANDREA

A könyök külső (teniszkönyök), illetve belső részén 

(golfkönyök) kialakuló panaszokat soroljuk ide. 

A felkarcsont külső és belső csontvégein kialakuló 

gyulladásról van szó. Ezen a területen erednek 

a csukló- és ujjmozgató izmok, így a rossz keringésű 

izmok aktivitásukkal vagy passzív nyújtásukkal 

irritálhatják ezt a részt. De a nyak pozíciója 

is nagyban befolyásolhatja ezeket a kórképeket.
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Sokak életében előforduló 

probléma a tenisz-, illetve 

golfkönyök, mely rövidebb 

vagy hosszabb ideig meg-

nehezíti a mindennapokat. 

Hogyan szüntethető meg? 

Minden esetben forduljunk 

gyógytornászhoz vagy orvos-

hoz? Milyen javulási esélyekre 

számíthatunk, és hogyan 

előzhetjük meg? Ezekről 

beszélgettünk Rajnay Kata 

gyógytornásszal, a Gyógytor-

nászda tulajdonosával.

Honnan az elnevezés 

és milyen gyakori prob-

léma ez a hétköznapi 

emberek életében, illetve 

a sportolói körben?

A könyök külső (tenisz-

könyök), illetve belső ré-

szén (golfkönyök) kialakuló 

panaszokat soroljuk ide. 

Ha csak a lokális eltéréseket 

nézzük, akkor a felkarcsont 

külső és belső csontvégein 

kialakuló gyulladásról van 

szó. Ezen a területen ered-

nek a csukló- és ujjmozgató 

izmok, így a rossz kerin-

gésű izmok aktivitásukkal 

vagy passzív nyújtásukkal ir-

ritálhatják ezt a részt. Tágabb 

értelemben azonban a nyak 

pozíciója is nagyban befo-

lyásolhatja ezeket a kórké-

peket – ecseteli Rajnay Kata. 

Relatíve gyakran előfordul 

a páciensek körében, amely-

lyel azonban az emberek 

többsége a tünetek hosszabb 

idejű fennállása után fordul 

csak szakemberhez. 

De mi az alapja, hogyan 

alakul ki, jöhet a következő 

kérdés. A könyök- és a csuk-

lóízület túlterhelése, csavaró, 

szorító mozdulat ismétlődé-

se vagy éppen 

egy rossz sport-

technikai mozgás 

(rossz ütőhasználat, 

helytelen súlyzófo-

gás) is kiváltója lehet. 

Sokan nem is gondolnák, 

de mindezeken még az is 

ronthat, ha ráadásul rossz  

a nyaki szakasz pozíciója 

(például irodai munka, hely-

telen fejtartás esetén). 

És hogy mennyire le-

het elhúzódó egy ilyen 

jellegű panasz? Nagyban 

függ tőlünk, hisz az ese-

tek többségében sajnos 

csak az utolsó pillanatban, 

ha már minden baráti jó ta-

nácsot, sporttársi praktikát 

bevetettünk krémek, külön-

böző szorítók használata 

révén, akkor keresünk fel 

szakembert. Pedig addig, 

amíg az okot nem tárjuk 

fel, ezek csupán tüneti ke-

zelések. De – és itt jön egy 

kis érdekesség – sokszor 

ezek is hasznosak lehetnek, 

hisz egy komoly gyulladás 

esetén akár a pihente-

tés, rögzítés (például 

éjszakára), krémezés jó 

taktika, viszont megfelelő 

kivizsgálás nélkül csak nő 

a gyógyulási idő. Tartsuk 

ezt szem előtt. 


