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Az izomsérülések vezető tünete a fájdalom, ami már a kevésbé súlyos esetekben is
tapasztalható. Sokszor a beteg nem fordul időben orvoshoz, így a megkésett diagnózis a
gyógyulás esélyeinek jelentős romlását okozhatja.

Lágyrész-zúzódás:
a fizikai behatás a csontot nem, csak a bőrt, esetleg az izmot károsítja. Mivel kisebb mértékű
sérülésnek tűnő esetekben, a sérültek nem mindig fordulnak orvoshoz, ezért például a bőr
mechanikai sérülésével járó sérülések csapdát rejthetnek magukban. Sokszor a beteg nem
fordul időben orvoshoz, így a megkésett diagnózis a terápia késlekedését, ezzel a gyógyulás
esélyeinek romlását okozhatja.

Izomszakadás:
az izom folytonossága megszakad. A szakadás lehet teljes vagy részleges. Ilyen esetekben a
beteg a sérült végtagot nehezen vagy egyáltalán nem tudja mozgatni. A nagyfokú fájdalom és
duzzanat a beteget azonnal orvosi ellátóhelyre juttatja, így ezen esetek felismerése a
megfelelő fizikális vizsgálatokkal és képalkotó eljárásokkal nem okoz nehézséget.

Vérömlenyről:
az izmot felépítő izomrostok között vérzés alakul ki.

Az izomsérülések tünetei
Az izomsérülések vezető tünete a fájdalom, ami már a kevésbé súlyos esetekben is
tapasztalható. Néha az izomsérülés után a sérült egy ideig végtagját az egészséges állapotnak
megfelelően képes használni. Izomsérüléshez gyakran társul ínszalag- és csontsérülés is. Ezen
képletek sérüléseinek tünetei nagyrészt hasonlóak: fájdalom, mozgásnehezítettség vagy a
sérült végtag mozgatásának teljes képtelensége, duzzanat, a végtag alakjának megváltozása.
Mivel az egyes sérüléstípusok terápiája eltérő lehet, egyik sérülés a másikat elfedheti, illetve a
banálisnak tűnő sérülés is takarhat komoly, kezelés hiányában akár rokkantsághoz is vezető
kórállapotot, a fenti tünetekkel mindenképpen forduljunk orvoshoz. Legcélszerűbb
traumatológiai osztályt felkeresni.

Az orvosi rendelőben
A diagnózisalkotás során az orvos megtekinti, megtapogatja a sérült területet. Különböző
helyzetekbe mozgatás során megfigyeli az adott testtáj működését, mozgását. Gyakran a
következményesen fellépő izomgörcs, akadályozza a vizsgáló orvos munkáját. A képalkotó
vizsgálatok nem nélkülözhetőek. Röntgenfelvétel minden esetben készül. Habár a felvételen
nem látható a lágyrészek sérülése, fontos információt nyerhetünk a sérülés környezetében
lévő csontok állapotáról, az esetleges társuló csontsérülésekről, törésekről. Az izmok
leginkább ultrahang vagy MR készülék segítségével vizsgálhatók, melyek közül MR vizsgálat
végzésére ritkábban kerül sor.

Az izomsérülések kezelése
Az izomsérülések kezelésének első lépése az immobilizáció és a kompresszió, vagyis a sérült
végtag nyugalomba helyezése szoros kötözéssel. I. súlyossági fokozat esetén ez ne tartson
tovább egy-két napnál, a II. és III. csoportba tartozóknál egy hétnél. A mozgás megkezdése
azért nagyon fontos, mert segíti az izomzat helyes regenerálódását, biztosítja a sérült izom
szerkezetének újjáépülését. Szükség esetén nem szeteroid fájdalomcsillapítók alkalmazhatók.
Ha a konzervatív kezeléstől kielégítő eredmény nem várható, sebészi megoldásra van

szükség. Ez akkor szolgáltatja a legjobb eredményt, ha a lehetőségekhez mérten azonnal
megtörténik az operáció. Ennek során a vérömleny eltávolítására, a szakadások
helyreállítására kerül sor. A terápia szerves része, a megfelelő időben elkezdett gyógytorna és
rehabilitáció. Az izom terhelését csak fokozatosan, tervezetten szabad emelni.
Részletek: http://www.webbeteg.hu/cikkek/mozgasszervi_betegseg/3365/izomserulesekzuzodas-izomszakadas-hematoma-veromleny-kezeles

