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I. Bevezetés 

Az utóbbi tizenöt évben a mechanikai vibráció alkalmazása nagy érdeklődést 

váltott ki a kutatók között annak megállapítására, hogy milyen hatást vált ki a fizikai 

képességek fejlődésére mind edzett, mind edzetlen személyeket tekintve.  

A kutatásokban nagy számában egésztest vibrációt alkalmaztak, amely közvetett 

úton fejtette ki hatását a célzott izmokat tekintve. Nevezetesen, az izmok vibrációja a 

azokon a csontokon keresztül történt, amelyeken az izmok eredtek, illetve tapadtak.. Az 

esetek jelentős részében az alsó végtag izmainak vibrációja rezgő padon állva történt. 

Más esetekben a felkar izmainak vibrálása kézben tartott huzalon keresztül valósult meg. 

A mechanikai vibráció alatt az izmok terhelését a vibráció amplitúdója és frekvenciája 

együttesen határozza meg, miközben hat idegrendszerre is. A vizsgálatok többségében az 

alkalmazott vibrációs frekvencia 15 és 40 Hz, valamint 3 és 10 mm amplitúdó között 

változott. Ebből adódóan a gyorsulás 3,5-15 g volt.  

Az egyes vizsgálatokban bár az alkalmazott vibrációs frekvencia különböző volt, 

de abban megegyeztek, hogy a frekvencia minden egyes személy számára azonos volt 

egy adott vizsgálaton belül, feltételezve, hogy van egy úgynevezett általános optimális 

frekvencia, amely minden személy számára azonos. Ebből adódóan a vizsgálati 

eredmények sokszor egymásnak ellentmondóak voltak, továbbá egy csoporton belül a 

vizsgált fizikai változók variabilitása igen nagy volt. 

A kutatók azt feltételezik, hogy a vibráció mechanikai hatása gyors és rövid 

nyújtásokat eredményez az izom-ín komplexumban. Ez az inger az érző receptorok által 

érzékelve megváltoztatja az izom feszülését a nyújtásos vagy még inkább a tónusos 

vibrációs reflex révén. A kutatók az izom elektromos aktivitásának növekedését mutatták 

ki és ezzel egyidejűleg a vibráció fokozódó csillapodását figyelték meg amikor a 

vibrációs frekvencia közel volt a lágy szövetek természetes frekvenciájához. Ez az 

izomhangolási paradigma rávilágít a vibrációs frekvencia tartomány kiválasztásának 

jelentőségére az izom edzésében.  

  Amint a korábbi vizsgálati eredmények bizonyítják az egésztest vibráció 

különböző válaszokat vált ki a neuromuszkuláris rendszerben, amely akár káros hatású is 

lehet. Éppen ezért gondosan kell eljárni a vibráció alkalmazásával, hogy elkerüljük a 
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káros hatásokat, ugyanakkor hatásosan alkalmazzuk az izomerő növelésében, a 

rehabilitációban.  

II. A vizsgálatok célja 

Vizsgálataink általános célja az volt, hogy elemezzük az egésztest vibráció akut, akut 

reziduális és krónikus hatását az izomerőre és flexibilitásra különböző populációkon 

specifiukus vibrációs frekvenciát alkalmazva.  

Specifikus célok:   

1. az egésztest vibráció krónikus hatásának vizsgálata az alsó végtagi izmok együttes 

erőkifejtésére edzett női és férfi személyeken egyénre szabott  vibrációs 

frekvenciát választva; 

2. annak a tesztelése, hogy a vibrációs kezelés azonos módon fejti-e ki hatását a 

különböző izomkontrakciókra függőleges felugrás tesztgyakorlatot használva;   

3. a vibráció akut, akut reziduális és krónikus hatásának vizsgálata a térdhajlító 

izmok és az alsó gerincoszlopi izmok flexibilitására fiatal, fizikailag aktív 

személyeknél egyéni vibrációs frekvenciát alkalmazva;  

4. annak tesztelése, hogy vajon az alkalmazott vibrációs kezelés különböző módon 

befolyásolja-e a reaktív izomerőt és az izmok flexibilitását;  

5. az alacsony frekvenciájú vibráció hatásának vizsgálata a térdfeszítők statikus és 

dinamikus erőkifejtésére olyan személyek esetében, ahol az egyik végtag ép 

beidegzéssel rendelkezik, a másik viszont agyi történés következtében nem képes 

az izmok teljes aktiválására.  

 

III. MÓDSZEREK 

III. 1. Vizsgálati személyek 

1. vizsgálat. Harminchárom fizikailag aktív, rendszeres edzésben részt vevő fiatal nőt és 

férfit választottunk ki randomizáltan az egyéni vibrációs frekvenciával vagy azonos 

frekvenciával végzett edzésprogramra. Az edzésprogramot azonban nem minden személy 

tudta teljesíteni. Az egyéni frekvenciával kezelt csoportban öt nő és négy férfi fejezte be 

a vibrációs programot (életkor: 22.0±0.9 év; testmagasság: 170.2±7.1 cm; testsúly:  

66.3±10.6 kg), az azonos frekvenciával edzett csoportban tíz (öt nő, öt férfi) eredménye 
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volt értékelhető (életkor: 21.9±1.5 év;  testmagasság: 173.1±7.2 cm; testsúly: 66.2±8.4 

kg). A kontroll csoportban tizenegy személyt (öt nő és hat férfi) teszteltünk (életkor: 

22.0±1.3 év; testmagasság: 175.1±7.5 cm; testsúly: 65.6±8.3 kg)  

 

2. vizsgálat. Negyven hallgatót (20 nő és 20 férfi) választottunk ki a 200 másodéves 

egyetemi hallgatóból véletlenszerűen. Húsz személyt az akut flexibilitási, húsz személyt a 

krónikus flexibilitási csoportba soroltunk. Mindkét csoportba 10 nő és 10 férfi tartozott. 

A vizsgálati személyek véletlenszerűen kerültek vibrációs és nem-vibrációs csoportba 

besorolva.  

 

3. vizsgálat. Húsz hemiparetikus, kórházi ellátásban részesülő beteg (12 men and 8 nő és 

12 férfi) vett részt a vizsgálatban (életkor: 58,6 6.3 év; életkor határok: 50-69 év). A 

személyeket véletlenszerűen vibrációs (V, n=10) és nem-vibrációs (NV, n=10) csoportba 

osztottuk be. A vizsgálat alatt minden személy hagyományos fizioterápiás kezelésben 

részesült naponta. A vizsgálat előtt a személyeket informáltuk a vibráció előnyeiről és 

esetleges hátrányiról. A betegek írásos nyilatkozatban önként vállalták  a részt vételt a 

vizsgálatban.  

 

III.2.  Az egyéni vibrációs frekvencia meghatározása  

A vizsgálati személyek a vibrációs platón álltak a térdízületüket 90 fokos szögben 

behajlítva a vibrációs eszköz támaszkodó rúdját fogva. A platform vertikális kitérése 

(amplitúdója) megközelítőleg 1 mm volt. A gyorsulás függőleges komponensének 

meghatározására gyorsulásmérőt használtunk (Type ET-Acc-02, Ergotest Technology, 

Langesund, Norway), amelyet a vibrációs platform mértani középpontjára helyeztünk, 

amellyel a platform függőleges gyorsulását határoztuk meg 20 Hz frekvenciától induló 5 

Hz-ként emelkedő és 50 Hz frekvenciával befejeződő vibrációt alkalmazva. A gyorsulás 

1,1 m·s
-2

 -ről 53.6  m·s
-2

 –ra növekedett. A vibrációs frekvencia minden egyes személy 

számára a vastus laterális izom EMG aktivitása alapján történt, amelyet minden egyes 

frekvenciánál meghatároztunk. Amely frekvenciánál volt a legnagyobb az izom 

elektromos aktivitása, azt a frekvenciát választottuk a vibrációs edzésre.  
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Az izom elektromos aktivitását bipoláris elektródával mértük az izom középvonalára 

helyezve a tapadáshoz közelebb. A jeleket erősítőn keresztül engedve szűrtük és 

simítottok (1 kHz band with) : 20nV/Hz
-2

 , Butterworth band-pass filter (3-dB low cut-off 

frequency: 8 Hz; 3-dB high cut-off frequency: 1200 Hz). Ezt követően a jelek átlag 

négyzetgyökét az idő függvényében ábrázoltuk.  

 

III. 3. Vibrációs eljárás 

1.vizsgálat. A vizsgálatba bevont és két csoportba osztott személyeket nyolc hetes 

vibrációnak tettünk ki heti három alkalommal (hétfő, szerda, péntek). Minden 

alkalommal tízszer 1 perces vibrációt alkalmaztunk egy perces pihenőt tartva, kivéve az 

ötödik széria után, amikor a pihenő idő négy perc volt. A személyre szabott frekvenciával 

kezelt csoportban a vibrációs frekvencia különbözött az egyes személyeknél, a másik 

csoportban minden személy 30 Hz frekvenciával volt vibrálva. A kontroll csoport 

hasonló testhelyzetben foglalt helyet a vibrációs platformon, mint a vibrációs csoportok 

tagjai, de a vibrációs eszköz nem volt bekapcsolva.  

2. vizsgálat A vibráció módszere ugyanaz volt, mint az I. vizsgálatban.  

Akut és akut visszamaradó hatás vizsgálat. A vizsgált személyek egyszeri alkalommal 

kerültek kezelésre, amely során tízszer egy perces vibrációban részesültek.  

Krónikus hatás vizsgálat. A vibrációs kezelés azonos volt az I. vizsgálatban leírttal. 

3. vizsgálat. A hemiparetikus betegekkel először megismertettük a vibrációs kezelést. 

Első lépésben felálltak a platformra térdüket 80 fokban behajlítva majd egy percen 

keresztül súlypontjukat egyik lábról a másikra helyezték át kis térdhajlítással egybekötve. 

Ez alatt nem kaptak vibrációt. Miután a feladatot segítség nélkül voltak képesek 

végrehajtani 30 mp-es vibrációban részesültek 12 Hz, majd 15 Hz frekvenciával.    Ezt 

követően négy héten keresztül, heti három alkalommal 45 mp-es  vibrációs kezelést 

kaptak 20 Hz frekvenciával. Egy-egy kezelés alatt hatszor 45 mp-es vibrációt 

alkalmaztunk minden személy esetében.  

  

III. 4. Tesztelés 

1. vizsgálat. A vizsgálatban részt vevőket négy alkalommal teszteltük (a kezelés előtt, a 

negyedik és a nyolcadik hét végén, valamint egy héttel a vibráció befejezése után).  
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Minden alkalommal a vizsgált személyek 10 perc bemelegítés után függőleges felugrást 

hajtottak végre páros lábbal háromféle módon. 1. Guggoló helyzetből felugrás (SJ), 2. 

Felugrás az ízületek gyors behajlításával majd kinyújtásával (CMJ), 3. Folyamatos 

felugrás az ízületek kismérvű behajlításával 10 mp-en keresztül (RJ). A felugrásokat 

kontakt szőnyegen végeztettük (Ergojump, Bosco System, Rieti-Italy). Az SJ és CMJ 

ugrásoknál a térdízület legnagyobb hajlása 90 fokos volt, amelyet elektromos 

goniométerrel ellenőriztünk (Muscle-Lab). Három-három ugrást hajtottak végre a 

személyek (SJ, CMJ) illetve a 10 mp-es RJ-ben kétszer teszteltük a résztvevőket. Minden 

esetben arra kértük a vizsgált személyeket, hogy a lehető legmagasabbra ugorjanak az 

ugrásra jellemző végrehajtási utasítást betartva.  

A függőleges emelkedés nagyságát (h) az alábbi egyenlettel számoltuk ki: 

h = g tf
 2

 / 8 [m] 

ahol tf a levegőben tartózkodás ideje, g a nehézségi (9.81 m·s
-2 

). 

A folyamatos felugrásos tesztnél a végrehajtás és a levegőben tartózkodás idejét mértük, 

amelyek segítségével számoltuk ki az átlag mechanikai teljesítményt (P, Watt/kg) az 

alábbi módon  

P = (g
2
 Tf 10)/4n(10-Tf)   [W·kg

-1
] 

10 a teljes végrehajtási idő, n az ugrásoknak a száma és Tf  az összes levegőben 

tartózkodási idő.   

2. vizsgálat. A vibráció alatti (akut) flexibilitás. A vibrációs kezelés előtt megállapítottuk 

a csípőfeszítő és alsó gerincoszlopi izmok flexibilitását. A személyek a vibrációs 

platformon álltak, térdüket teljesen nyújtva tartva előrehajoltak és kezükkel igyekeztek a 

talpak szintje alá nyújtani a kezüket. Háromszor végeztettük el ezt tesztet és az 

eredményeket átlagoltuk. Hasonló módon történt a flexibilitás mérése a vibráció alatt is. 

A kontroll személyek esetében a vibrációs eszköz nem került bekapcsolásra.   

Egyszeri vibráció utáni (akut visszamaradó hatás) flexibilitás. A vizsgálatban részt vevő 

személyek kétszer öt perces vibrációs kezelést kaptak. A vibráció előtt az ötödik sorozat 

után és az utolsó sorozatot követő 2., 4., 6., és 8. percben végeztettük el a flexibilitás 

tesztet.  

Nyolc hetes vibrációs kezelés utáni (krónikus) hatás a flexibilitásra és reaktív erőre. A 

vizsgálati személyeket négy alkalommal, a vibrációs kezelés előtt, a negyedik hét végén, 
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valamint a kezelés bejezése után két és hét nappal teszteltük a személyeket. A flexibilitási 

tesztet hasonló módon végeztettük, mint ahogy korábban leírtuk.  

Az alsó végtagi izmok reaktív erejének megállapítására un. mélybeugrást 

alkalmaztunk. A vizsgált személyek bemelegítés után három-három ugrást hajtottak 

végre 20, 30, 40, 50 és 60 cm-ről leugorva. A talajon tartózkodási időt, a levegőben 

tartózkodási időt és a súlypont függőleges emelkedését mértük kontakt szőnyeget 

használva.  

3. vizsgálat. A vizsgálatban részt vevő személyek térdfeszítő izmának erőjellemzőit a 

négyhetes vibrációs kezelés előtt és után határoztuk meg. A vizsgálatra a napi 

rehabilitációs kezelés után került sor.  A személyek ülőhelyzetben foglaltak helyet a 

komputer vezérelt dinamométeren (Multi-cont II). A vizsgált alsó végtag lábszárát az 

erőkarhoz rögzítettük kibélelt mandzsettával. Az érintett és ép-oldali térdfeszítők 

kontraktilis tulajdonságait külön-külön mértük. A maximális izometriás erőt 30 és 50 

fokos szögben mértük arra kérve a személyeket, hogy a lehető legnagyobb erővel 

gyakoroljanak hatást az erőmérő karra. Öt perc szünet után megismételtettük az 

izometriás kontrakciókat azzal az utasítással, hogy a lehető leggyorsabban fejtsék ki 

erejüket. Három-három kontrakciót végeztetettünk minden esetben. A forgatónyomaték – 

idő görbéken a maximális izometriás forgatónyomatékot (Mic) és az erőkifejtés 

gyorsaságát (RTDc, dM/dt) határoztuk meg. Az excentrikus kontrakció 30 fokos ízületi 

szögnél kezdődött és 90 fokban fejeződött be. A térd motorok általi behajlítása állandó 

szögsebességgel történt, amely 60 fok/s volt. A vizsgálati személyeket arra kértük, hogy 

térfeszítést végezzenek és amikor az elektromos motor hajlítani kezdi a térdízületet, 

igyekezzenek a legnagyobb erővel szembeszállni az izmokat megnyújtó erővel szemben. 

Három excentrikus kontrakciót végeztettünk. A regisztrált forgatónyomaték – idő 

görbékről a csúcs excentrikus forgatónyomatékot (Mec) határoztuk meg. A mechanikai 

munkavégzést az alábbi módon számítottuk ki:  

n

dMW

1

)(
 

ahol M a forgatónyomaték d  szögváltozás alatt.  

A vastus laterális izom mioelektromos aktivitását (EMG) telemetrikus EMG készülékkel 

határoztuk meg (Noraxon U.S., Inc., Scottsdale, AZ). Az elektromos jelek rögzítése 
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hasonló módon történt, mint az első vizsgálatban. Az EMG jelek átalakítása 

egyenirányítással (rectification) és root-mean-square konverzióval történt. Az izom 

EMGrms nagyságnak meghatározása a legnagyobb forgatónyomaték környezetében 

történt 400 ms-os ablakot használva. A gyors izometriás kontrakció esetében az ablak 

szélessége 200 ms volt.   

 

III. 5. Statisztikai elemzés 

1.vizsgálat. Minden változó esetében átlagot és szórást számoltunk. Shapiro-Wilk’s W 

tesztet használtunk a normalitás vizsgálatban. Az egyes változók átlagai közötti 

különbség megállapítására a Friedman teszt szolgált, a csoportokon belüli különbségeket 

Wilcoxon teszttel határoztuk meg. Bonferroni korrekciót alkalmaztunk a P érték 

igazításához.  A csoportok összehasonlítására Kruskal-Wallis teszt szolgált. A statisztikai 

számításokat SPSS programmal végeztük. A különbségeket P < 0.05 szintnél fogadtuk el 

szignifikánsnak.  

2. vizsgálat. A statisztikai számítások hasonlóak voltak, mint az első vizsgálatban. Mivel 

az adatok nem voltak normál eloszlásúak, a változók átlagainak összehasonlítása 

Friedman teszttel, a csoporton belüli összehasonlítás Nemenyi bilaterális teszttel történt. 

Bonferroni korrekciót alkalmaztunk a P érték igazításához. A csoportok 

összehasonlítására   Mann-Whitney teszt szolgált. A különbségeket P < 0.05 szintnél 

fogadtuk el szignifikánsnak.  

3. vizsgálat Átlagot és szórást számoltunk. Az alacsony mintaszám miatt elvégeztük a 

normalitás vizsgálatot (Shapiro-Wilk’s W teszt). Minthogy az adatok nem voltak normál 

eloszlásúak nem paraméteres teszteket alkalmaztunk. A mechanikai változók 

összehasonlítására a paretikus és nem paretikus lábak vonatkozásában, illetve  a vibrált és 

nem vibrált csoportok vonatkozásában unpaired Student t-tesztet használtunk. A kezelés 

hatását  paired Student t-teszttel vizsgáltuk. A különbségeket P < 0.05 szintnél fogadtuk 

el szignifikánsnak.  
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IV. Eredmények  

IV. 1.  Explozív erő 

Az egésztest vibráció szignifikánsan, 3,1±2,0 cm-el,  növelte az SJ eredményét az egyéni 

vibrációs csoportban (P = 0,001) szemben az azonos frekvenciával edző csoporttal, ahol a  

növekedés 0,8±1,1 cm volt  (P = 0,011). A kontroll csoport 0,7±1,1 cm javulást mutatott 

(P=0,06). A CMJ eredménye egyik csoportban sem növekedett szignifikánsan.  

 

IV. 2. Reaktív erő 

Az egyéni vibrációs csoportban a felugrási magasság 4,7±3,6 cm-t (22%) növekedett (P = 

0,006). Az azonos vibrációval edző és a kontroll csoportban nem volt szignifikáns 

változás. A mechanikai teljesítményben is csak az egyéni vibrációs frekvenciával kezelt 

csoport fejlődött (6,5±4,0; 18%) (P = 0,002). Az azonos vibrációs frekvenciával kezelt 

csoportban a növekedés mértéke 1,1±1,6 W·kg
-1

 (3%) volt, amely nem szignifikáns. A 

kontroll csoport sem mutatott szignifikáns változást. A levegőben tartózkodás ideje 

szignifikánsan növekedett, de a végrehajtás ideje csaknem változatlan maradt az egyéni 

frekvenciával edző csoportban. A másik két csoportban nem tudtunk jelentős változást 

kimutatni.  

 

IV. 3. A vibráció alatti flexibilitás  

A vibrációnak kitett csoport szignifikáns javulást mutatott a flexibilitásban a kezelés 

előtti értékekkel történő összehasonlításban. A javulás mértéke: 5. sorozatban  3.95±1.62 

cm), a hatodik sorozatban 4.04±1.55 cm, a hetedik sorozatban 4.47±1.81 cm, a nyolcadik 

sorozatban (5.02±1.19 cm) (az első sorozathoz viszonyítva 3.75±1.55 cm),  a kilencedik 

sorozatban 5.30±1.67 cm (az első sorozathoz viszonyítva 4.03±1.70 cm), és a tízedik 

sorozatban 4.76±1.76 cm (az első sorozathoz viszonyítva 3.48±1.71 cm). A kontroll 

csoportban is szignifikáns javulást regisztráltunk, de a javulás mértéke minden esetben 

kisebb volt, mint a kísérleti csoportban. A két csoport között szignifikáns különbséget a 

9. sorozatban mért flexibilitásban találtunk (P = 0.038).    

 

IV. 4. Flexibilitás közvetlen a vibráció után 
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A vibráció hatása a vibráció befejezése után 4, 6, 8 perccel is fenn maradt, szignifikáns 

javulást eredményezve a flexibilitásban. A javulás mértéke a 4. perc után 5.75±3.91 cm; a 

6. perc után 6.31±3.36 cm és a 8. perc után 5.56±4.41 cm. A kontroll csoport is 

szignifikáns javulást mutatott, de a javulás mértéke megközelítőleg csak fele volt a 

vizsgálati csoportének. A két csoport között szignifikáns különbséget a 6. perc után mért 

flexibilitásban találtunk (P = 0.034).   

IV. 5. A vibráció krónikus hatása a flexibilitásra és a mélybeugrás eredményére  

A nyolchetes vibráció nem okozott tartós javulást a flexibilitásban. A mélybeugrás alatti 

mechanikai teljesítmény azonban jelentős növekedést (16 %) mutatott (P = 0.019). A 

kontroll csoport sem a flexibilitásban sem a mechanikai teljesítményben nem javult.  

 

IV. 6. A vibráció hatása az izometriás erőkifejtésre stroke betegeken  

A maximális izometriás forgatónyomaték (Mic) a vibrációs csoportban szignifikánsan 

növekedett mindkét láb esetében. Az érintett oldalon a növekedés 32.8 %  (P = 0.009) az 

egészséges oldalon 10.4 % (P = 0.031) volt. A növekedés mértéke szignifikánsan 

nagyobb volt az érintett oldalon, mint az egészséges oldalon (P = 0.02). A Mic vibrációs 

kezelésben nem részt vevő csoportban nem változott jelentősen. A forgatónyomaték 

kifejtésének gyorsasága) (RTD egyik csoportban sem változott jelentősen. A nem-

paretikus és paretikus oldali Mic arány (NP/P)  20.0 % csökkenést mutatott a vibrációs 

csoportban (P = 0,019). Az EMGrms a vibrációs csoportban 37.2 % növekedést mutatott, 

de csak a paretikus térdfeszítő izmokban.  

 

IV. 7. vibráció hatása az excentrikus erőkifejtésre stroke betegeken  

A maximális excentrikus forgatónyomaték (Mec) 24.0 % javulást mutatott a paretikus 

oldalon (P = 0.009) és 11.6 % növekedést a nem-paretikus oldalon (P = 0.021). Bár Mec 

növekedett a vibrációs kezelésben nem részt vevő csoportban is, a változás mértéke nem 

volt szignifikáns. Az EMGmrs csak a paretikus láb vastus lateralis izmában növekedett 

meg szignifikánsan (37.5%) (P = 0.012). Wec is csak a vibrációs csoportban és csak 

paretikus oldalon mutatott szignifikáns növekedést (33.1 %; P = 0.007).  A nem- vibrált 

csoport nem javult szignifikánsan a mechanikai munkavégzésben. Bár NP/P arány 



 

11 

 

csökkent mind a vibrációban részt nem vevő (2,9%) mind a vibrációs (10,4%) 

csoportban, de egyik esetben sem volt statisztikailag szignifikáns a változás.  

 

V. Összefoglalás és konklúzió  

A korábbi vizsgálatoktól eltérően az alkalmazott vibrációs frekvenciát egyénre 

megállapítottan alkalmaztuk, feltételezve, hogy az egész test mechanikai vibráció hatása 

jelentősebb lesz, mint abban az esetben, amikor mindenki számára azonos frekvenciával 

történik a vibráció.  

A korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan azt találtuk, hogy a vibrációs frekvencia 

különböző mértékű EMG választ eredményez és a hatás változik a frekvencia 

függvényében. Az esetek többségében van egy frekvencia tartomány, amely a 

legnagyobb EMG aktivitást eredményezi. Feltételezésünk szerint az ezzel a frekvenciával 

történő kezelés nagyobb hatást eredményez a fizikai teljesítményben és az izmok 

mechanikai teljesítményében, mint az azonos frekvenciával történő egésztest vibráció.  

Szintén a korábbi vizsgálatoktól eltérően alacsony vibrációs frekvenciát alkalmaztunk 

alacsony fizikai aktivitású személyeknél, feltételezve, hogy a vibráció hatása jelentős 

mértékben függ a kezelésnek kitett izmok neuromechanikai tulajdonságaitól.  

 

1) Vizsgálati eredményeink rávilágítottak arra, hogy az egyéni vibrációs 

frekvenciával történő kezelés jelentősebb explozív és reaktív erőnövekedést 

eredményez, mint az egyéni reakciókat figyelmen kívül hagyó, nem egyénre 

szabott vibrációs frekvencia 

2) A fizikai teljesítménynövekedés a függőleges felugrás során akkor jelentősebb, 

amikor az ízületek behajlása kismérvű és gyors, nevezetesen akkor, amikor az 

izmokat gyors, rövid nyújtás éri.  

3) Az egyénre szabott egésztest vibráció alkalmazása hatásos kezelési módszer 

önmagában is az alsó gerincoszlopi és térdhajlító izmok flexibilitásának 

növelésére.  
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4) Az egyénre szabott, több (esetünkben nyolc) heti egésztest vibráció nem hoz létre 

tartós izom flexibilitási javulást.   

5) Az alacsony (20 Hz) vibrációs frekvencia jelentős javulást eredményez az izmok 

izometriás és excentrikus erejében, amennyiben a személyek rendszeres fizikai 

aktivitása gátolt. Jelentősebb a változás mértéke azon az oldalon, ahol az idegi 

vezérlés gátolt, nevezetesen a stroke betegek paretikus oldali izmaiban.   
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