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I. BEVEZETÉS 
 

Az edzés okozta izomsérülést úgy határozzák meg, mint az I. típusú izomhúzódást, amely 

tipikus kísérője az erőkifejtés visszaesése, az izom merevsége, a mozgásterjedelem 

csökkenése, izomduzzanat és mozgás, tapintás során érzett fájdalom. Ezt a szokatlan 

edzés hatására bekövetkező jelenséget a magyar nyelvben izomláznak, az angol nyelvben 

Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) nevezik.  

Az utóbbi évtizedben, habár nagy erőfeszítéseket tettek, hogy megértsék ezt a különös 

jelenséget, mégis sok kérdés maradt tisztázatlanul. Különösen kevés információ van a 

naponta végzett excentrikus edzéssel járó izomsérülésről.  

Vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az ismételt excentrikus edzés - mielőtt az 

izom regenerálódott volna az előző napi excentrikus edzés okozta szerkezeti 

változásokból - nem okozott további izom mikrosérülést, valamint nem akadályozta az 

izom normál regenerációját.  Meg kell azonban jegyezni, hogy a korábbi vizsgálatok 

úgynevezett indirekt markereket használtak az excentrikus edzések okozta DOMS 

(izomláz) jellemzésére. Következésképpen ezek a megállapítások csak abban az esetben 

fogadhatók el, ha bizonyíthatók izomrost szinten is. Mindezidáig az irodalomban nem 

találhatók olyan kutatási eredmények, amelyek alátámasztanák a korábbi vizsgálatok 

megállapításait.  

Ismert, hogyha az izom nyújtása szokatlan inger az izom számára, akkor az edzés 

hatására kialakuló izomsérülés helyreállítódásához megközelítőleg 10 napra van szükség. 

A gyakorlatban azonban ez a rekonstrukciós idő gyakran nem elérhető, mert az 

edzéstervekben általában heti több edzés szerepel. Ebből következően szükséges 

meghatározni a mindennapos edzések hatását az izomszerkezetre és a az izom felépítését 

és működésének szabályozó gének expressziójára.  

Annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk arról, hogy az izom edzése hatásos-e 

mielőtt az edzés okozta izomláz teljesen elmúlt volna, egy olyan vizsgálatot terveztünk, 

amelyben a jelenséget fiziológiai, biomechanikai, morfológiai és sejtmolekuláris 

szempontból kutathattuk.   
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II. VIZSGÁLATI CÉLOK 
 

A vizsgálatok célja volt a naponta ismétlődő excentrikus edzések az izom 

mechanikai, morfológiai és sejt-molekuláris jellemzőire gyakorolt hatásának kutatása. 

További, gyakorlati célja a kutatásnak az volt, hogy megállapítsuk vajon a mindennapos 

excentrikus edzés alkalmas-e az izom fejlesztésére.   

Vizsgálatainkban felnőtt, rendszeres edzésben nem részt vevő személy térdfeszítő 

izmával a hat napon keresztül végzett excentrikus edzés hatását vizsgáltuk  

• az izom fehérjéket szabályozó gének (MyoD, Myogenin, Myf5, és 

Myostatin), valamint a sejtciklust reguláló gének (P21, Ki-67) expressziójára,  

• az izomsérülést jelző közvetlen (CK és LDH aktivitás, MAT, és DOMS) és 

közvetett (myofiber and sarcolemma sérülés) markerekre.  

 

III. MÓDSZEREK 

III. 1. Vizsgálati személyek 

A tanulmányban tizenöt egészséges, edzetlen férfi vett részt (életkor: 27,0±10.1 

év; testsúlysúly: 72,6±7,9 kg; testmagasság: 176,0±6,8 cm). A vizsgálatra önként 

jelentkező személyek közül kilencet randomizáltan az excentrikus edzést folytató 

csoportba, hatot a kontrol csoportba osztottunk be.  

A vizsgálatban résztvevő személyek egyikének sem volt korábban térd sérülése, 

mentesek voltak minden ortopédiai elváltozástól, nem volt izomfájdalmuk, és nem 

szedtek semmilyen gyulladáscsökkentő, vagy egyéb hatású gyógyszert. 

Minden személyt szóban és írásban is tájékoztattunk a vizsgálat előtt az izom 

mintavétel összes lehetséges kockázatáról. Írásos beleegyezést kértünk tőlük a részvétel 

előtt. A vizsgálatot a Helsinki Nyilatkozat szerint és a Semmelweis Egyetem Etikai 

bizottsága jóváhagyásával végeztük 

 
 

III. 2. Vizsgálati protokoll 

Az edzések előtt egy héttel izom mintát és vért vettünk minden személytől. Az első 

nap a vizsgálati személyek végrehajtották az első edzést, és hat egymás utáni napon 
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minden nap edzettek. A harmadik napon az edzés után történt a második vér és 

izomminta vétel. Az utolsó, hatodik napi edzés után 24 órával, azaz a hetedik napon 

vettük az utolsó izom és vérmintát. A kontroll személyeknél ugyanezekben az 

időpontokban történt a mintavétel, azzal a különbséggel, hogy ők nem vettek részt az 

edzéseken. 

 

III. 3. Excentrikus edzés 

 A vizsgálatban részt vevő személyek hat napon keresztül mindennap ugyanabban az 

időben végezték az edzéseket bemelegítés után. Minden alkalommal az edzetlenebb 

végtag térdfeszítő izmával 6x15 ismétléses kontrakciót végeztek maximális intenzitással. 

Az edzés megközelítőleg 20 percig tartott beleértve a sorozatok közötti egy perces 

pihenőidőt.  A vizsgálati személyek hasonfekvésben helyezkedtek el egy erre a célra 

használt, számítógép által vezérelt dinamométer pad részén (Multicont-II, Mediagnost, 

Budapest and Mechatronic Kft, Szeged, Hungary). Minden kontrakció 120°-os 

mozgásterjedelemben, 120°/mp-es állandó szögsebességgel történt, amit elektronikusan 

vezéreltünk. Az izom nyújtása 10°-nál kezdődött és 130°-ig tartott. Minden excentrikus 

kontrakció után a szervomotor karja visszaengedte a lábat a kiindulóhelyzetbe 60˚/mp-es 

sebességgel (ami két másodperc pihenőt jelentett). A kontrakciók alatt szóban bíztattuk a 

személyeket, hogy a szervomotor karja forgásának maximális erővel tartsanak ellen. 

Az izommintát éhgyomorra vettük az edzés után. A többi napon, amikor csak 

izomnyújtás volt, nem volt előírt étkezés. 

 

III. 4. Relative mRNS expresszió 

Először RNS-t izoláltunk az izommintákból a reagenst gyártó cég instrukciói alapján 

Tri Reagenst (T9424 Sigma Aldrich) használva. Ezt követően két mikro-gramm RNS 

ellentétesen lett átírva 40 μl térfogatban. A cDNS mintákat -20C˚ tároltuk a RT-PCR 

elemzéshez. Az ABI Prism 7000 Sequence Detection Systemet (Alkalmazott 

Biorendszerek) használtuk az mRNS expressziójának mennyiségi meghatározására 

mindenegyes gén esetében. Minden reakciót duplikált formában végeztünk el, amelyet 

még egyszer megismételtük.   
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A különböző mRNS-ek expresszióját relatív kvantifikálással határoztuk meg (ΔCT= 

CTcél – CTβ-actin, ahol β-actin a referencia housekeeping gént reprezentálja). 

Primér párok és TaqMan probák tervezése az Alkalmazott Bioszisztémák szerint 

történt (Applied Biosystems inventoried TaqMan® gene expression assays). Minden 

próba (assay) az Applied Biosystems-től került beszerzésre. Az alábbi gének expressziója 

került meghatározásra (zárójelben a gének jeleit tüntettük fel):   

MyoD1 (Hs00159528_m1); Myogenin (Hs00231167_m1); Myf5 (Hs00271574_m1); 

GDF8 (Hs00193363_m1); p21 (Hs00355782_m1); Ki67 (Hs00267195_m1); β-actin 

(Hs00242273_m1)).  

 

III. 5. Hisztológiai és Immunhosztokémiai vizsgálatok.  

A mintákat 7% bufferolt formalinba helyeztük, majd paraffinba ágyaztuk. A szövet-

feldolgozás zárt automata processzorral történt (PathCenter, Shandon), ami a 

kórszövettani feldolgozásban használatos. 

A paraffinba ágyazott mintákból 4μm-es metszeteket készítettünk és speciális 

tárgylemezen rögzítettük (APES, 3-aminopropyltriethoxysilane). Az általános 

hematoxylin eosin festés mellett a parafinba ágyazott mintákat fibrinectin antitesttel 

(polyclonal, rabbit anti-human, DakoCytomation, A 0245) és desmin antitesttel 

(monoclonal, mouse anti-human, clone D33, DakoCytomation, M 0760) festettük meg. A 

minták kiértékelését Nikon Eclipse, E600 mikrószkóppal végeztük, a kiválasztott részek 

fényképezését spot camerával készítettük (Pixera Penguin 600CL Model). A kiértékelést 

a vizsgálattól függetlenül “vakon” végeztük hárman, közülünk egy nem volt tagja a 

kutató csapatnak.  

 

III. 6. Statisztikai számítások 

Átlagot és szórást számoltunk minden változóra. Normalitás vizsgálatot Shapiro-

Wilk’s W teszttel végeztük el minden függő változóra. Az összes változót a MAT 

kivételével Friedman ANOVA-val elemeztük (a megismételt mérések ANOVA-jának 

egy nem paraméteres megfelelője), és utólagos elemzéshez Wilcoxon tesztet használtunk, 

ahol szükséges volt. 
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MAT esetén a megismételt mérések ANOVA-ját használtuk, amit a Scheffe teszt 

követett. A függő változók esetén az idő volt a faktor, amit három szinten néztünk (edzés 

előtt, 3. nap, 7. nap) a MAT és DOMS kivételével, ahol hat, illetve nyolc időfaktort 

határoztunk meg.  A függő változók a következők: MyoD mRNA gén expressziója, 

Myogenin, Myf5, P21, Ki-67 és Myostatin; CK és LDH aktivitás; átlag MAT; DOMS; 

izomrostok morfológiája; izomrostok fibronectin és desmin festődése.  A változók közötti 

különbséget P < 0.05-nél tekintettük szignifikánsnak, az összes tesztet  STATISTICA 7 

programmal végeztük. 

 

IV. EREDMÉNYEK 

IV. 1.  Az izomsérülés közvetett jelei 

Az izomsérülés olyan közvetett jeleit vizsgáltuk a tanulmányban, mint: a maximális 

forgatónyomaték átlaga (MAT), szérum kreatinkinase (CK) és laktát dehidrogenáz 

(LDH) aktivitás, valamint edzés után jelentkező izomfájdalom.  

A MAT szignifikánsan alacsonyabb volt (P<0,006) a második és az ötödik nap 

között az első edzéssel összehasonlítva. A harmadik edzésnaphoz képest a regeneráció 

szignifikáns volt a hatodik napig (P=0,007) és nem volt szignifikáns különbség az első és 

utolsó edzés között. 

A szérum CK és LDH aktivitás szignifikáns növekedést mutatott a vizsgálat alatt és a 

hetedik napon is szignifikánsan nagyobb volt, mint a harmadik napon.    

Az izomfájdalom és izommerevség csúcsa a harmadik edzést követően volt, majd 

fokozatosan csökkent, és az ötödik napon szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a 

harmadik napon.  

 

IV. 2. Az izomsérülés közvetlen jelei 

 Izomhisztológiai vizsgálat. Minden izomminta, amelyet edzések megkezdése előtt, 

az edzések harmadik és hetedik napján, három illetve hat egymást követő excentrikus 

edzés után vettünk a vizsgálat személyekből, normál szerkezetet mutatott rendezett 

izomkötegekkel és szorosan egymás mellett elhelyezkedő rostokkal. Nem volt 

kimutatható jelentős izomrost károsodás sem az edzésben részt vevőknél, sem a kontroll 

csoport tagjainál. A keresztmetszetekben minden rost poligoniális megjelenést mutatott. 
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Nem voltak kimutathatók megnagyobbodott és lekerekített rostok.  Néhány esetben, a 

minták szélén találtunk lekerekített rostokat. Mindazonáltal a keresztmetszeti minták 

közepén nem lehetett megfigyelni ilyen rostokat.   Következésképpen a lekerekített 

rostok megjelenése valószínűleg művi jelenség, amely metszetek készítésekor 

keletkezhetett. Nem találtunk a mintákban olyan rostokat sem, amelyek egysejtűek lettek 

volna és a sejten belül helyezkedtek volna el. Adataink nem szolgáltatnak bizonyítékot 

arra sem, hogy a sejtek degenerációs változáson mentek volna keresztül, nekrotikus 

sejteket nem találtunk. Csupán egy személynél találtunk sejt degenerációt, nektrotikus 

sejteket és egysejtű infiltrációt, amely a hetedik napon kezdődött.  Ennél a személynél 

találtuk a legnagyobb CK aktivitást a vérben.  

Fibronectin.  Plazma fibronectin nem volt kimutatható az izomrostokban kivéve azt 

a személyt, akinél jelentős sejtdegenerációt és nekrozist találtunk. Ennél a személynél a 

rostok többségében, mind keresztmetszetben, mind hosszmetszetben, megjelent a 

fibronictin.  

A megnövekedett CK és LDH aktivitás ellenére egyetlen mérési időpontban sem 

találtunk a rostokon belül fibronectint, kivéve egyszemélyt, amely azt jelenti, hogy nem 

volt szarkolemma károsodás.  Ugyanis normál körülmények között fibronectin nem 

található a sejtekben, aminek megjelenése kiváló jelzője a szarkolemma károsodásnak. 

Az a tény, hogy nem találtunk fibronectint az izomroston belül, azt jelzi, hogy a 

szarkolemma permeabilitása nem változott meg és nem vált a fibronectin számára 

átjárhatóvá. Ezért feltételezhető, hogy az általunk alkalmazott excentrikus edzés nem 

eredményezett jelentős szarkolemma és izomrost károsodást.  

 

IV. 3. Myogenezist szabályozó faktorok (MRFs)  

A MyoD gén mRNS expressziója szignifikánsan, 45 százalékkal csökkent (P=0,03) az 

edzés harmadik napjára. A myogenin mRNS szignifikánsan, 1,9-szeresére növekedett 

(P=0,02) a kiinduló értékhez viszonyítva. A Myf5 mRNS expressziója nem változott 

jelentősen a vizsgálat időtartama alatt. Az általunk vizsgált valamennyi MRF gén  mRNS 

expressziója a hetedik napra visszatért a kiindulási értékre. A korábbi vizsgálatok 

eredményei azt mutatták, hogy egy erőedzés az MRF gének expressziójának változását 

eredményezi, amelyet ha megismételnek további, még jelentősebb változást generál. A 
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mi vizsgálatunkban annak ellenére, hogy maximális erőkifejtést igénylő excentrikus 

edzést végeztettünk hét napon keresztül, az MRF mRNS expressziója csak kismérvű 

változást eredményezett.   

 

IV. 4. Myostatin 

A myostatin mRNS expressziója, amely az izomnövekedést és a regerációt szabályozó 

gén, szignifikánsan, 74 (P=0,007) illetve 72 (P=0,01) százalékkal alacsonyabb volt a 

harmadik illetve a hetedik napon, mint a kiinduló érték. A myostatin mRNS jelentős 

alulszabályozása jellemző volt minden esetben.    

A myostatin a szatellit sejtek aktivációját, proliferációját és differenciálódását gátló gén. 

Úgy gondoltuk, hogy amennyiben az excentrikus edzés a myostatin alulszabályozását 

(gátlását) eredményezi, akkor valószínűleg a szatellit sejtek aktivációja megnövekszik. 

Ugyanis, ha a szatellit sejtek aktiválódnak, akkor ez stimulálja a MRF gének 

expresszióját, amely elengedhetetlen a myogenezis (MyoD, Myf5) beindításához és a 

myoblast differenciálódásához (myogenin, Myf6). Ezért mi azt hipotetizáltuk, hogy a 

myostatin gátlása növelni fogja az MRF gének expresszióját. Bár azt találtuk, hogy az 

általunk alkalmazott excentrikus edzés jelentős myostatin alulszabályozást eredményezett 

az MRF gének expressziója csekély mértékben változott, kivéve a myogenint.  

 

IV. 5. A proliferáció és differentálódás markerei  

Az aktív sejt proliferáció egyik jelzőjének, a Ki-67 génnek az mRNS expressziója 

szignifikánsan növekedett a harmadik napra (2,4-szeres, P=0,01) és további szignifikáns 

növekedést mutatott a hetedik napon is (12,1-szeres, P=0,007). Sejt differenciálódást 

jelző p21 és myogenin gének mRNS expressziója is szignifikánsan növekedett a kiinduló 

érték 4,1 (P=0,007) illetve 1,9-szeresére, de csak a harmadik napig. A hetedik napon az 

átlagok visszatértek a kiinduló szintre.  

 

V. Következtetések  

Vizsgálatunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk a hat napos excentrikus edzés hatását és 

annak alkalmasságát az izom proliferációjára az izomnyújtás következtében befolyásolt 

illetve károsodott izmokon. Bár nem találtunk jelentős izomrost és szarkolemma sérülést 
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az edzésben részt vevő személyekben, kivéve egyet, nem jelenthetjük ki egyértelműen, 

hogy a nyújtás okozta mikro sérülések alatti további edzések alkalmazhatóak-e annak 

érdekében, hogy a rostproliferáció beinduljon és fennmaradjon. Ezt a véleményünket arra 

alapozzuk, hogy az MRF gének, a MyoD és MYf5 válasza minimális volt az izom 

nyújtására, kivéve a myogenin expresszióját, amely közepes intenzitású növekedést 

mutatott az edzések első felében. Eredményeinkből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy a mindennapos excentrikus edzés zavart okozhat az izomrostok növekedésében 

vagy késlelteti az izomrostok regenerációját, mivel az általunk vizsgált MRF gének 

kiemelt szereppel bírnak a myogenezisben és a myoblastok végső differenciálódásában, 

továbbá több izomspecifikus fehérje (miozin, desmin és troponin) expressziójának 

szabályozásában.  

Eredményeinkből óvatos következtetések vonhatók le abban a tekintetben, hogy a 

mindennapos excentrikus edzések pozitív vagy negatív hatással vannak az izomfejlődésre 

(hipertrófia beindítására). Feltételezhetően a regenerálódásra több időt hagyva a 

myogenezis határozottabb jeleket mutatott volna. Másrészről meg kell jegyezni, hogy 

óvatos következtetéseink mRNS változásokon alapulnak. Hogy fehérje szinten 

bekövetkezett-e változást nem tudható. További vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy 

ezt a kérdést megválaszolhassuk.  

Vizsgálati eredményeinkből a vizsgálat korlátait is figyelembe véve az alábbi fő 

következtetések vonhatók le:  

• A hat napon keresztül folytatott, mindennapos excentrikus edzés jelentős 

mértékben csökkentette a myostatin expresszióját, de ez a változás nem 

eredményezett jelentős változást az MRF gének esetében, kivéve a myogenin 

kezdeti megnövekedett expresszióját.  

• A hat napon keresztül folytatott, mindennapos excentrikus edzés nem okozott 

jelentős szarkolemma károsodást a vastus laterális izom középső harmadából 

vett izommintákban, annak ellenére, hogy az izomkárosodás jelzőjeként 

tartott CK és LDH aktivitás, valamint az izomfájdalom jelentős volt.  
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