
A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI 

JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL  

Doktori tézisek 

 

KNEFFEL ZSUZSANNA 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 

DOKTORI ISKOLA 

NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

 

 
 

TÉMAVEZTŐ: DR. PAVLIK GÁBOR egyetemi tanár, az MTA doktora 

Hivatalos bírálók: 
Dr. Monos Emil professzor emeritus, az MTA doktora 

  Dr. Simon György főorvos, C.Sc. 
 
Szigorlati bizottság elnöke:  
Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár, C.Sc. 
Szigorlati bizottság tagjai: 
Dr. Istvánfi Csaba professzor emeritus, C.Sc. 
Dr. Szabó Tamás főigazgató, C.Sc. 
Dr. Pucsok József egyetemi tanár, az MTA doktora 
 

BUDAPEST, 2007. 

 



 2

 
 
BEVEZETÉS 
 
A szív alkalmazkodása a rendszeres edzéshez 
A rendszeres edzés egyik legjelentősebb hatása a szív-vérkeringési rendszer 
alkalmazkodása.  
Az „edzett szív” két területen is alapvető jelentőségű. 

- Az egyik terület népegészségügyi, amennyiben a rendszeres 
edzésnek alapvető szerepe van bizonyos szívbetegségek megelőzésében, 

- a másik terület a versenysport, amennyiben felismerték, hogy az 
állóképességi teljesítményt elsősorban a szív teljesítménye határozza meg. 

 
Az edzett szív jelentősége az egészség megőrzésében 
Az edzett szív több módon nyújt védelmet a szívbetegségek, elsősorban a 
koszorúsér betegségek ellen. A szív nagyobb teljesítőképessége lehetővé teszi 
a fizikailag aktívabb életvezetést, a gazdagabb koszorúsér hálózat a szív jobb 
vérellátását eredményezi, a jobb relaxáció gazdaságosabb szívműködést 
eredményez, a lassúbb pulzusszám nyugalomban és enyhe terhelés alatt 
relatíve hosszabb diasztolés szakaszokat eredményez, kedvezőbb 
munka/pihenés arányt és jobb koszorúsér keringést eredményezve. 
 
Az edzett szív jelentősége a versenysportban 
A hosszútávú sporttevékenységhez az energiát aerob módon nyerjük, a 
hosszútávú állóképesség tehát a szervezet aerob rendszerétől (szénhidrát és 
zsírraktárak, oxigén felvétel és szállítás, az oxidációs enzimek) függ. A 
legtöbb szerző szerint a lehetséges limitáló tényezők közül a legfőbb szerepe 
a szív-vérkeringési rendszernek van. A magas színvonalú állóképességi 
sportteljesítményhez elképzelhetetlen az állóképességi munkával edzett szív.  
 
CÉLKITŰZÉS, KÉRDÉSFELTEVÉS 
 
Vizsgálataimban alapvetően három kérdésre kerestem választ. 
 
1. Az edzetteknél talált magasabb E/A hányados az edzés 
bradikardiának tudható-e be, vagy a rendszeres edzés önálló hatásának 
tekinthető? 
A kérdésre kétféleképpen próbáltam válaszolni. 

a) Azonos nyugalmi pulzusszámú sportolók és nem-sportolók E/A 
hányadosának átlagértékeit hasonlítottam össze. Az összehasonlítást 
három különböző korosztályban elkülönítve végeztem: gyermek és 
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ifjúsági csoportokban (19 év alatt), fiatal felnőtt korosztályban (19-
34 év között) és idősebb korosztályban (35-65 év). 

b) A pulzusszám függvényében vizsgáltam az E/A hányados értékét és 
regressziós egyenesek segítségével hasonlítottam össze az edzettek 
és a nem-edzettek értékeit. Ezt az összehasonlítást öt korcsoportban 
végeztem el férfiaknál.  

 
2. A labdajátékosok szívének edzettségi jelei 
Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy milyen különbségek vannak az egyes 
labdajátékosok szívének adatai között, különösen kíváncsi voltam saját 
sportágam, a röplabdajátékosok adataira. 
 
3. A szív mutatók hogyan függenek össze az állóképességet jellemző 
legfőbb spiroergometriás mutatóval, a relatív aerob kapacitással? 
Először fiatal felnőtt férfiak nagyobb, vegyes csoportjában határoztam meg a 
szív legfőbb edzettségi jeleinek korrelációs koefficienseit a relatív aerob 
kapacitással, majd megismételtem a számításokat különböző sportág-
csoportok versenyzőiben. 
 
SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZEREK 
 
SZEMÉLYEK 
 
1. Az E/A és a pulzusszám összefüggésében résztvevők 
Az E/A hányadosok átlagainak összehasonlításában 646 férfi (454 sportoló és 
192 nem-sportoló) és 602 nő (384 sportoló és 218 nem-sportoló) adatait 
analizáltam. Az egyes csoportokba az adatokat úgy válogattam, hogy 
életkorban és pulzusszámban az átlagok megegyezzenek. 
A regressziós egyenesekkel vizsgált esetek száma bővült, hiszen ide minden 
vizsgálati adat bekerülhetett. Összesen 1237 férfi (939 edzett és 298 nem-
edzett) adatait hasonlítottam össze.  
 
2. A labdajátékosok echokardiográfiás mutatóinak vizsgálatában 
résztvevők 
A férfiak vizsgálatában válogatott vízilabdázók, labdarúgók és alsóbb 
osztályban szereplő vízilabdázók, röplabdázók kosárlabdázók, labdarúgók, 
kézilabdázók, míg a nők vizsgálatában válogatott röplabdázók, vízilabdázók, 
valamint alsóbb osztályban szereplő röplabdázók, vízilabdázók, kézilabdázók 
és kosárlabdázók adatai szerepelnek. 
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3. Az echokardiográfiás mutatók és a relatív aerob kapacitás közötti 
összefüggés vizsgálatában résztvevők 
A vizsgálatban 346 férfi vett részt, életkoruk 18 és 35 év között változott, 
sportágankénti megoszlás szerint: állóképességi sportolók, labdajátékosok, 
erő és gyorserő-sportolók.  
 
ECHOKARDIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK 
A szív tulajdonságait Dornier AI 4800 típusú echokardiográffal mértük, 2,5 
transducerrel, nyugalmi állapotban, a délelőtti órákban. Kétdimenzionálisan 
irányított, M-mód paraszternális felvételeken mértük a végdiasztolés 
interventrikuláris szeptum vastagságát (IVSTd), a balkamra hátsó 
falvastagságot (LVPWTd) és a belső átmérőt (LVIDd).A balkamra 
végdiasztolés falvastagságát és szívizomtömegét számoltuk: 
LVWTd=IVSTd+LVPWTd, illetve LVMM=(TEDD3-EDV)·1,053, ahol 
TEDD a balkamra végdiasztolés teljes átmérője (LVWTd+LVIDd), EDV a 
balkamra végdiasztolés térfogata (LVIDd3) és 1,053 a szívizom fajsúlya. A 
musculáris kvóciens (MQ) értékét a balkamra falvastagság/belső átmérő 
százalékos arány adta. A balkamra kontraktilitásának a meghatározásához a 
rövidülési frakciót (RÖV.FR) használtam, RÖV.FR=100·x(LVIDd-
LVIDs)/LVIDd. A balkamra telődési képességét a transzmitrális áramlás 
korai és késői szakaszában mért csúcssebességek arányaként (E/A) 
határoztam meg. A pulzustérfogatot (SV) a végdiasztolés és a végszisztolés 
térfogat különbsége adta, a pulzusszámmal szorozva meghatároztam a 
perctérfogatot (CO). Az eredményeket a testfelületre úgy vonatkoztattam, 
hogy a képletekben a számláló és a nevező azonos hatványkitevővel 
szerepeljen.  
Statisztikai analízis (Statistica for windows 6.0) 
1. A diasztolés funkció vizsgálatának statisztikai analízise 
Az átlagok összehasonítását kétmintás t-próbával végeztem. 
Az egyenesek összehasonlításánál először megnézem, hogy azok 
meredeksége azonos vagy különböző: kétmintás t-próbával hasonlítottam 
össze az edzettek és nem-edzettek iránytangenseit (b). Amennyiben az 
iránytangensek azonosak voltak, közös ’b’-vel új egyeneseket számoltam és 
megnéztem, hogy a párhuzamos egyenesek között van-e szignifikáns 
eltolódás. 
2.  A labdajátékosok vizsgálatához használt statisztikai analízis 
Az átlagok különbségeinek elemzéséhez, több csoport öszehasonlításához, 
egyszempontos varianciaanalízist végeztem (one-way ANOVA). Ezután ha a 
varianciaanalízis összefoglaló F-próbája szignifikáns volt, Tukey-féle post 
hoc teszttel kerestem meg, mely csoportok között volt szignifikáns 
különbség.  
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3.  A szív mutatói a relatív aerob kapacitás függvényében vizsgálathoz 
használt statisztikai analízis 
A relatív aerob kapacitás és a kardiális változók között az összefüggéseket, 
Pearson féle korrelációs koefficiens segítségével kerestem. Az összefüggést 
szignifikánsnak fogadtam el a p < 0,05 valószínűségi színten. 
 
 
EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 
1. Az edzetteknél talált magasabb E/A hányados mennyiben tudható be 
az edzés bradikardiának, vagy mennyire tekinthető a rendszeres edzés 
önálló hatásának? 
 
Az E/A hányados vizsgálata azonos életkorú és pulzusszámú nem-edzett 
és edzett emberek átlagértékei segítségével 
• A 19 évesnél fiatalabb korosztályban az E/A hányados azonos volt a 

sportolókban és a nem-edzett csoportban.  
• A 19 és 34 év közötti korcsoportokban közel azonos volt a sportolók és 

nem-sportolók E/A értéke, szignifikáns különbséget csak a férfiaknál, a 
70-től 80-ig terjedő pulzustartományban láttunk, az edzett csoport 
hányadosa volt magasabb.  

• 34 év fölött minden csoportban az edzettek E/A hányadosa volt 
magasabb, a különbség a férfiaknál mindhárom pulzustartományban 
szignifikáns volt, nőkben csak a középső, 60-tól 70-ig terjedő 
pulzustartományban volt szignifikáns különbség . 

Az E/A hányados vizsgálata regressziós egyenesek segítségével  
• Az E/A hányadosokat a pulzusszám függvényében ábrázolva, az 

edzettek és a nem-edzettek regressziós egyeneseinek összehasonlításánál 
nem látszott különbség a gyermek a serdülő korosztály és a fiatal felnőtt 
korosztályban.  

• A 31-44 éves korosztályban az egyenesek meredeksége nem volt 
különböző, azonban szignifikáns eltolódás látszott a párhuzamosok 
között.  

• A 44 év feletti korcsoportban a nem edzett csoportban nem volt 
szignifikáns összefüggés az E/A és a pulzusszám között, az edzett 
csoportban is csak a szignifikáns kritériumhoz közeli (p<0,1) 
összefüggés mutatkozott. Az alacsonyabb pulzustartományban a 
fizikailag aktív férfiak E/A hányadosa magasabb volt, ez a különbség 
azonban a 80/perc feletti tartományban eltűnt. 
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2. A labdajátékosok szívének edzettségi jelei 
 
Férfi labdajátékosok eredményei 
• A válogatott szintű férfi labdajátékosok a legtöbb szív mutatóban az 

edzett szívre jellegzetesebb értékeket mutattak, mint a nem edzett 
férfiak. A vízilabdások majdnem az összes mért adatban valamivel az 
edzettségre jellemzőbb eredményt mutattak, mint az azonos szinten 
sportoló labdarúgók, szignifikáns különbség azonban egy esetben sem 
volt. Volt olyan változó ugyanakkor (E/A, rel.PTF) amelyben csak a 
vízilabdázók adata különbözött szignifikánsan a nem-edzettek értékeitől, 
míg a labdarúgóké nem.  

• A legtöbb szív változóban a nem élvonalbeli férfi labdajátékosok is 
eltérő értékeket mutattak: alacsonyabb volt a nyugalmi pulzusszám, 
magasabb a relatív falvastagság és izomtömeg, csak a röplabdásokkal 
való különbség nem érte el a szignifikáns különbség szintjét. Az egyes 
labdajátékok csoportjai között is mutatkoztak különbségek. A szív 
méreteire utaló indexekben a vízilabdázók mutatták a legmagasabb 
értékeket, a röplabdázók a legalacsonyabbakat. A nyugalmi pulzusszám 
a labdarúgókban, kézi- és vízilabdázókban volt a legalacsonyabb. A 
kosárlabdázók E/A hányadosa volt a legmagasabb, megelőzve 
röplabdázókat és a vízilabdázókat.  

 
Női labdajátékosok eredményei 
• Mindkét élvonalbeli edzett csoport adatai különböztek a nem-edzett nők 

adataitól. A kétféle labdajátékosok közül a vízilabdázók mutatták inkább 
az edzettekre jellemző értékeket: alacsonyabb pulzusszám és 
perctérfogat, nagyobb falvastagság és balkamra izomtömeg, balkamra 
belső átmérője és az E/A hányados azonban a röplabdásokban volt 
nagyobb. 

• A nem élvonalbeli valamennyi labdajátékos nagyobb balkamra 
falvastagságot és izomtömeget, valamint alacsonyabb pulzusszámot 
mutatott, mint a nem-edzettek, csak a röplabdások relatív balkamra 
izomtömegének különbsége nem érte el a szignifikancia szintet. A 
muscularis quotiens valamennyi labdajátékosban magasabb, a relatív 
perctérfogat alacsonyabb volt a nem-edzettek értékeinél, a variancia 
analízis azonban nem mutatott ki szignifikáns különbséget a csoportok 
között. Az E/A hányados csak a röplabdásokban volt magasabb, mint a 
nem-edzettekben. 
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3. A szív mutatók hogyan függenek össze az állóképességet jellemző 
legfőbb spiroergometriás mutatóval, a relatív aerob kapacitással? 
  
A sportolók és nem-edzettek összevont csoportjában szignifikáns 
összefüggést találtam a relatív aerob kapacitás és a szív több adata (LV 
falvastagság, belső átmérő és izomtömeg, pulzusszám, E/A hányados) között.  
Az állóképességi sportolókban majdnem minden szív adat továbbra is 
szignifikáns korrelációt mutatott a relatív aerob kapacitással. Csak a 
balkamra belső átmérőjének a korrelációs koefficiense nem érte el a 
szignifikancia szintet. A labdajátékosok a balkamra falvastagságában, a 
balkamra izomtömegében és az E/A  hányadosban mutattak szignifikáns 
korrelációt a relatív aerob kapacitással. Az erő-gyorserő sportolókban csak az 
E/A hányados és a pulzusszám korrelált a maximális oxigén felvevő 
képességgel, a nem-edzettekben egyetlen szív mutató sem korrelált 
szignifikánsan a relatív aerob kapacitással. 
 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
1. Fiatal életkorban (18 éves korig) a rendszeres edzés önálló hatásként 

nem vezet az E/A hányados növekedéséhez, az esetleges magasabb E/A 
az edzésbradikardia következménye. 

2. Fiatal felnőttek bizonyos edzett csoportjaiban a magasabb E/A hányadost 
már okozhatja a rendszeres edzés (állóképességi versenyzők, hosszú 
edzésmúlt, magas színvonal).  

3. Idősebb korosztályban a fizikailag aktív életmód önálló hatásként, a 
pulzusszámtól függetlenül jobb diasztolés funkciót eredményez. 

4. Nőkben az E/A hányados öregedéssel járó csökkenése csak a legidősebb 
korosztályban mutatkozik, a fizikailag aktív életmód jótékony hatása is 
csak ebben az életkorban látható. 

5. A pulzusszám tartományok közül a leginkább a középső, majd az 
alacsony tartományok voltak azok, amelyekben a leginkább mutatkoztak 
különbségek az edzett és nem-edzett csoportok E/A hányadosa között. 

6. A pulzusszámot mindig figyelembe kell venni az E/A hányados 
különbségeinek értékelésében, ez történhet valamilyen pulzusszámra 
korrigált érték képzésével, a különbségek közötti arány vizsgálatával, az 
E/A és a pulzusszám közötti regressziós egyenes meghatározásával. 

7. A szív méreteiben valamint az edzésbradikardiában a röplabdások 
elmaradnak a vízi-, kézi- és kosárlabdázók, labdarúgók eredményeitől, 
de jobbak a passzív személyek adatainál. Az E/A ugyanakkor férfiakban 
magas, nőkben a legmagasabb a röplabdásokban. 
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8. A hosszantartó mérkőzésekhez, az egyre megnyúló versenyidőszakhoz, a 
folyamatos, nagyintenzitású edzésekhez alighanem hasznos, valószínűen 
szükséges lenne röplabda játékosok speciális állóképességi 
edzésprogramjának bevezetése. 

9. A röplabda játék alapvetően alkalmasnak tűnik verseny- és 
szabadidősportként a szív edzettségi jeleinek biztosítására. 

10. Sportolók és nem sportolók összevont csoportjában a legtöbb szív 
mutató (pulzusszám, rel. balkamra falvastagság, belső átmérő és 
izomtömeg, E/A) szignifikánsan korrelál a maximális oxigénfelvevő 
képességgel. 

11. Az egyes sportágcsoportok (állóképességi sportolók, labdajátékosok, 
erő-gyorserő-sportolók) versenyzői annál erősebb korrelációt mutattak a 
relatív aerob kapacitással: minél nagyobb volt edzés és 
versenyprogramjukban az állóképességi teljesítmény. 

12. A függvények segítségével az egyes személyek szívének és a relatív 
aerob kapacitás összehasonlításával tanácsot adhatunk a további 
edzésprogramra.  
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