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I. BEVEZETÉS 

 

Az izom fájdalma szinte valamennyi ember által tapasztalt jelenség, amely 

bekövetkezhet valamilyen trauma, vagy baleset hatására, megjelenhet különböző 

betegségek mellékhatásaként, vagy kialakulhat valamilyen szokatlan izommunka 

következtében. Jelen értekezésben ez utóbbival foglalkozunk, mely akár a 

szabadidősportban, vagy az élsportban szinte mindennap előfordulhat, és „izomláz” 

néven lett közismert. A kutatók körében ma már köztudott tény, hogy a szokatlan 

izommunka hatására kialakuló izomláz az izomban létrejött szerkezeti elváltozásoknak 

és az azt követő gyulladási folyamatoknak köszönhető, és ebben elsősorban a fékező 

hatású, úgynevezett excentrikus izomkontrakció játszik szerepet.  A harántcsíkolt izom 

szerkezetében bekövetkező mikroszkopikus elváltozások, melyeket mikrosérüléseknek 

nevezünk, igen gyakran fizikai teljesítménycsökkenést okoznak. A mikrosérülések, a 

fájdalom, valamint az ezekből következő teljesítménycsökkenés kialakulásának a 

megértéséhez elengedhetetlen az, hogy ismerjük az azt kiváltó excentrikus 

izomkontrakció sajátosságait. Ennek részleteivel a problematika ismertetése után a 

harmadik fejezet elején foglalkozunk. A fejezet további részeiben betekintést 

nyerhetünk a mikrosérülések és az általa kiváltott izomfájdalom kialakulásának 

mechanizmusába, és megismerhetjük azok teljesítményre gyakorolt hatásait. A 

disszertáció olyan vizsgálatok eredményeit mutatja be, amelyeket azzal a céllal 

végeztünk el, hogy megismerjük a mikrosérülést kiváltó edzések hatására bekövetkező 

fizikai teljesítőképesség csökkenését, valamint az ezt követő regenerációs folyamatokat 

mechanikai, biokémiai és neurális szempontokból. A vizsgálatok eredményeiből olyan 

hasznos információkhoz jutottunk, melyek ismerete fontos lehet a szakszerű, 

tudományos hátterű edzéstervezésben, és annak egyik támpillérét jelentheti. 
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II. A PROBLÉMA MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 

A szokatlan edzés hatására kialakuló mikrosérülések fizikális teljesítményre gyakorolt 

hatása jól ismert. Az utóbbi 20-30 év intenzív kutatásai alapkutatásoknak felelnek meg, 

ahol egyszer végrehajtott edzések mikrosérülést és fájdalmat okozó hatását vizsgálták, 

legtöbb esetben edzetlen személyeknél. Ezekben a vizsgálatokban legtöbbször az 

akaratlagos erőkifejtő képesség drasztikus csökkenéséről, és igen lassú, akár egy 

hónapig tartó regenerációról számolnak be a kutatók. Ezeket a vizsgálatokat bővítve azt 

is megfigyelték, hogy ha a szokatlan jellegű edzést másodszor is elvégzik, akkor a 

második edzés már kisebb mértékben okoz mikrosérülést az izomban, és az erődeficit is 

enyhébb. Ezt a jelenséget az izom „védő mechanizmusának” nevezik, és az izom 

kötőszöveti, celluláris, vagy neurális adaptációjával magyarázzák. 

Hiányoznak az olyan kutatások, melyben nem egyszeri, vagy két alkalommal 

végrehajtott, hanem rendszeresen végzett edzések folyamatát, élettani és mechanikai 

hatását vizsgálták. Kevés információ áll rendelkezésre többek között arról is, hogy mi 

történik, ha a mikrosérülések megjelenése mellett a sporttevékenységet tovább 

folytatjuk. A szokatlan edzések következtében az átmeneti negatív teljesítménymutatók 

vajon hogyan szűnnek meg, és hogyan alakul ki tartós edzésadaptáció, 

teljesítménynövekedés? A sport gyakorlata szempontjából bár hasznosak a korábban 

ismertetett vizsgálati eredmények, de nem elégségesek az edzések terjedelmének és 

gyakoriságának meghatározására. Az élsportban a heti edzések száma akár 10-12 is 

lehet sportágtól függően, és a dinamikus, excentrikus kontrakciót tartalmazó 

gyakorlatok előfordulása pedig mindennapos. A kérdés tehát felmerül, hogy mi történik 

akkor, ha a sportolók az izomláz, illetve az ideiglenes teljesítménycsökkenés ideje alatt 

is fenntartják a maximális erővel végrehajtott edzéseiket, ami egy megszokott alapozó 

időszakban jellemző. Fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjük a mindennapos edzés 

hatását az izomfájdalom kialakulására és az izom mechanikai, biokémiai és neurális 

paramétereire.  

 

 

 



 7 

Az áttekintett irodalom ismeretében a mikrosérülések kialakulásának mechanizmusát 

vizsgáló tanulmányokkal kapcsolatban az alábbi problémák merülnek fel: 

 A mikrosérülésekkel kapcsolatos kutatások nagy része alapkutatás, mivel az 

egyszeri edzés (single bout) hatásait vizsgálják, ahol a kutatók laboratóriumi 

körülmények között célzottan indukálnak mikrosérüléseket és izomlázat. Az 

egyszeri edzések hatásvizsgálataiból kevés gyakorlati következtetést tudunk 

levonni. 

 Az élsport szempontjából nézve az olyan hosszútávú vizsgálatok sem felelnek 

meg a gyakorlatnak, ahol heti 2-3 edzést alkalmaznak, ráadásul a dinamikus 

sportágakban például a négyfejű combfeszítő izom mindennap használatban van. 

Sokkal kevesebb információ áll rendelkezésre a mindennapos edzést illetően, 

holott a sportolók körében a heti edzések száma akár 10-12 is lehet, és jellemző, 

hogy az izomláz állapotában is fenntartják nagy intenzitású edzéseiket. 

 A vizsgálatokban főleg edzetlen vizsgálati személyeket alkalmaznak. Edzetlen 

személyekben eltérő hatást válthatnak ki ugyanazon gyakorlatok, mint edzett 

személyekben. 

 Az antigravitációs izmok mindennap használatban vannak, így azokban a 

mikrosérüléseknek egy enyhébb kialakulása várható, szemben a nem 

antigravitációs izmokkal.  A vizsgálatok nagy része a nem antigravitációs 

izmokkal foglalkozik, főleg a könyökhajlítókkal, és kevés információ áll 

rendelkezésünkre az antigravitációs izmok mindennapos edzését illetően. 

 A megismételt excentrikus edzések már jóval enyhébb tüneteket váltanak ki, 

mint az első edzés. A kutatók feltételezése szerint ennek neurális okai is 

lehetnek, például az, hogy a szokatlan jellegű gyakorlatok ismétlésével csökken 

a neurális gátlás, vagy az épen maradt izomrostok növelik elektromos 

aktivitásukat, ezáltal kompenzálva az első edzés utáni erődeficitet. Mindez akár 

néhány nap alatt is bekövetkezhet. Kevés információ áll rendelkezésre, hogy a 

rövid időtartamú intenzív edzések alatt hogyan változik az izmok elektromos 

aktivitása. 

 A mikrosérülések indirekt mutatói közül a forgatónyomaték, vagy erő mérése az 

egyik legáltalánosabb eszköz. A vizsgálatokban azonban elsősorban maximális 

izometriás forgatónyomatékot mérnek, amely nem biztos, hogy megbízhatóan 

jelzi egy dinamikus sportágat végző sportoló aktuális sportteljesítményét. Olyan 
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mérésekre is szükség van, amelyek teljesítmény specifikusan jelzik a vizsgálati 

személyek aktuális állapotát, mint például az izmok munkavégzése, mechanikai 

hatásfoka, vagy a talajreakció erő. Bár vannak vizsgálatok, amelyekben 

dinamikus erőt mérnek, azokat általában izokinetikus körülmények között 

végzik, az ilyen fajta kontrakciók azonban a sportmozgások során nem léteznek. 

Olyan tesztfeladatokra van szükség, amelyek jobban szimulálják a 

mozgatórendszer valós biomechanikai működését.  

 Ismert, hogy az egyszer végrehajtott excentrikus edzés után kialakuló 

mikrosérülések mértékét a gyakorlatok mozgásterjedelme, tehát az aktív izom 

hossza nagymértékben befolyásolja. Ismeretlen azonban az, hogy ez a hatás 

hogyan nyilvánul meg akkor, ha az edzéseket mindennap elvégzik. 

 

 

2.1. A vizsgálatok célja  

 

A disszertáció témájával kapcsolatos kutatómunkák, valamint a felmerült problémák 

áttekintésével vizsgálatainkban az alábbi célokat fogalmaztuk meg:  

 

1. vizsgálat: A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a rövid időtartamú 

intenzív, térdfeszítőkkel végrehajtott excentrikus-koncentrikus edzés milyen 

hatással van az izomfájdalomra, valamint az izom mechanikai, biokémiai és 

neurális mutatóira. Ezért egy olyan vizsgálatot végeztünk el, amelyben a 

vizsgálati személyek 7 edzést 8 nap alatt teljesítettek. 

 

2. vizsgálat: A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a mindennapos 

excentrikus térdfeszítő edzés hogyan befolyásolja az izom mechanikai és 

biokémiai mutatóit, ha az edzést eltérő mozgásterjedelemmel, azaz különböző 

mértékű izomnyújtás mellett végzik. Ebben a vizsgálatban a vizsgálati 

személyek hat egymás utáni napon végeztek excentrikus edzést vagy kicsi, vagy 

pedig nagy mozgásterjedelemben. 
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2.2. Hipotézisek  

 

Vizsgálataink elvégzése folyamán az alábbi null-hipotéziseket fogalmaztuk meg és 

teszteltük p = 0.05 szignifikancia szinten: 

 

1. Vizsgálat: 

H0: Az edzésprogram folyamán a vizsgálati csoportban nincs szignifikáns változás a 

combfeszítő izmok mechanikai mutatóiban. 

H0: Az edzésprogram folyamán a vizsgálati csoportban nincs szignifikáns változás a 

combfeszítő izmok elektromos aktivitásában. 

H0: Az edzésprogram folyamán a vizsgálati csoportban nincs szignifikáns változás a 

combfeszítő izmokban észlelt izomfájdalomban. 

H0: Az edzésprogram folyamán a vizsgálati csoportban nincs szignifikáns változás a 

combfeszítő izmok mikrosérüléseire utaló, szérumban kimutatható biokémiai 

mutatóban. 

H0: A vizsgálati csoportban a combfeszítő izmok által kifejtett izometriás erő százalékos 

változása és az elektromos aktivitás százalékos változása között nincsen 

szignifikáns összefüggés. 

H0: A kontroll csoportban egyetlen mechanikai, biokémiai és neurális változóban sincs 

szignifikáns változás a vizsgálat ideje alatt. 

H0: A combfeszítő izmokban mért mechanikai változók és elektromos aktivitás 

százalékos változásai nem különböznek szignifikánsan a két csoportban. 

H0: Az izomfájdalom, valamint az izom mikrosérüléseire utaló indirekt biokémiai 

mutatók a két csoport között egyetlen mérési időpontban sem különböznek. 

 

2. Vizsgálat: 

H0: A vizsgálat folyamán egyik csoportban sincs szignifikáns változás a combfeszítő 

izmok által kifejtett maximális akaratlagos nyomatékban. 

H0: A vizsgálat folyamán egyik csoportban sincs szignifikáns változás a combfeszítő 

izmok mikrosérüléseire utaló indirekt biokémiai mutatókban. 

H0: A vizsgálat folyamán egyik csoportban sincs szignifikáns változás a combfeszítő 

izmokban észlelt izomfájdalomban. 
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H0: A combfeszítők által kifejtett nyomaték százalékos változásai nem különböznek 

szignifikánsan a két csoportban. 

H0: A mikrosérülésekre utaló biokémiai változókban, valamint az izomfájdalomban a 

két csoport között nincs szignifikáns különbség egyetlen mérési időpontban sem. 

 

Vizsgálatainkban az alábbi kutatási hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

Hk: Mindkét vizsgálat edzésprogramjában az első edzés mikrosérüléseket okoz, mely 

direkt és indirekt mutatókkal mérhető. Ez főleg az akaratlagos nyomaték-kifejtés 

csökkenésében, valamint az izomfájdalom kialakulásában, és a szérum 

mutatójának emelkedésében realizálódik. 

Hk: Az átmeneti deficit ellenére a további edzések mellett gyors regenerálódás, az 

edzésprogram végére pedig növekedés következik be az akaratlagos nyomaték 

kifejtésében. 

Hk: A regenerációs folyamatok alatt fokozódik a quadriceps femoris izom elektromos 

aktivitása. 

Hk: Az elektromos aktivitás növekedése összefüggést mutat az akaratlagosan kifejtett 

nyomaték növekedésével. 

Hk: A nagy ízületi szögtartományban végzett excentrikus edzés fokozottabban vált ki 

mikrosérüléseket, mint a kis szögtartományban végzett edzés. A nagyobb 

erődeficit következtében a regenerációs idő is jobban elhúzódik. 

 

2.3. A vizsgálatok limitációi 

 

Vizsgálataink eredményeit néhány olyan tényező befolyásolhatta, melyeket a vizsgálat 

keretein kívül nem kontrolláltunk: 

 

1. A vizsgálati személyeknek a felmérések során és az edzések alatt is maximális 

erőkifejtést kellet végezniük. Bár ezeket verbális ösztönzés alatt végezték, a 

tanulmány nem kontrollálta a személyek tényleges, valós akaraterejét. 

2. A vizsgálatban résztvevő személyek valamennyien a Semmelweis Egyetem 

Testnevelési és Sporttudományi Kar hallgatói, akik napi rendszerességgel 

vesznek részt fizikai aktivitáson. Ezek a személyek az egyetemi gyakorlati órák 

mellett eltérő sportágakban végeznek edzéseket és versenyeznek. A vizsgálat 
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azonban nem kontrollálta azt, hogy a különböző sportágak résztvevői esetleg 

eltérően reagálhatnak a vizsgálatban elvégzett edzésekre. 

3. A vizsgálati személyek figyelmét felhívtuk, hogy a vizsgálat alatt ne végezzenek 

más edzéstevékenységet, mint ami a vizsgálatban volt. A vizsgálat azonban nem 

kontrollálta ennek tényleges betartását. 

4. A vizsgálat nem kontrollálta a vizsgálati személyek táplálkozását és a 

laboratóriumi tevékenység mellett a nap többi részében eltöltött aktív és passzív 

pihenést. 
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III. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1. Az izomkontrakció típusai 

 

Az emberi mozgások a harántcsíkolt izmok („B” függelék) aktivizálásával, illetve azok 

ellazulásával hozhatók létre. Az izmok akkor aktivizálódnak, amikor valamilyen 

ellenállás ellen fejtenek ki erőt, legyen az egy tárgy, a talaj, amelyen az ember 

tartózkodik, vagy akár a gravitáció. Ha például hajlított könyökízülettel egy kézi-súlyzót 

tartunk a kezünkben (1. ábra), és a súlyzó, valamint az alkar és a kéz együttes 

tömegéből adódó ellenállás nyomatéka megegyezik a karhajlítók által kifejtett 

nyomatékkal, akkor a súlyzó mozdulatlan helyzetben van. Ilyenkor a karhajlító izmok 

eredése és tapadása közötti távolság nem változik, az izmok aktivizált állapotban 

vannak, és izometriás kontrakciót végzenek. Amennyiben a karhajlítók által kifejtett 

nyomaték mindezt túlszárnyalja, akkor az izmokban rövidülés következik be, a súlyzót 

sikerül megemelni. Ebben az esetben az izmok koncentrikus kontrakciót végeznek. 

Ezzel szemben, amikor a terhelés által kifejtett nyomaték meghaladja a karhajlító izmok 

által kifejtett nyomatékot, akkor az izmok aktív állapotban megnyúlnak, excentrikus 

kontrakciót végeznek. Az emberi mozgások nagy része tartalmaz excentrikus 

erőkifejtést, és az szinte minden esetben koncentrikus erőkifejtéssel párosul 

(excentrikus-koncentrikus kontrakció összekapcsolása). Természetesen ezek fordított 

sorrendben is előfordulhatnak, vagy például egy olyan ciklikus mozgásnál, mint a 

futómozgás, folyamatosan egymást váltják az excentrikus és koncentrikus erőkifejtések. 

A talajfogásnál excentrikus, az elrugaszkodásnál koncentrikus kontrakciót végeznek az 

izmok. Ezt a ciklikusan ismétlődő kontrakciót excentrikus-koncentrikus, vagy más 

néven nyújtásos-rövidüléses kontrakciónak nevezik. Csak excentrikus, vagy csak 

koncentrikus kontrakció ritkábban fordul elő a mozgások során. Az excentrikus 

kontrakcióra jellemző, hogy a kontrakció alatt rendkívül nagy feszülés érhető el az 

izomban és ez által a kifejtett erő is számottevően nagyobb, mint egy izometriás, vagy 

koncentrikus kontrakcióban (Doss és Karpovich 1965). Másrészt a nagy izomfeszülés 

következtében gyakori a mikrosérülések kialakulása, amely a közismert „izomláz” 

kiváltó oka.    
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1. ábra A kétfejű karizom rövidülése, vagyis eredési és tapadási pontjának közeledése 

(koncentrikus kontrakció) a súly megemelését eredményezi. Az izom nyúlása, vagyis 

eredési és tapadási pontjának távolodása (excentrikus kontrakció) pedig a súly 

leengedését eredményezi. A súly lassú, kontrolált leengedését az teszi lehetővé, hogy az 

izom ebben a fázisban is aktivált állapotban van, így a súly nem csupán a gravitációból 

származó erő hatására mozog. 

 

3.2. Az excentrikus kontrakció sajátosságai 

 

Az excentrikus kontrakció egyik sajátossága elsősorban a kifejtett erő nagyságában, 

valamint a központi idegrendszer sajátos aktivitásában keresendő. (Enoka 1996) Abból 

a megállapításból kell kiindulni, hogy egy izom valós erőkifejtésének nagysága nem 

kizárólag az idegrendszer akaratlagos aktiválásának a szintjétől függ, hanem attól is, 

hogy az izom mekkora sebességgel változtatja hosszát, és milyen irányban, mely 

tulajdonságokat az erő-sebesség összefüggésben konkretizáltak (Hill 1953) (2. ábra). 

Minél gyorsabban rövidül az izom koncentrikus erőkifejtés alatt, annál kisebb erő, vagy 

nyomaték kifejtésére képes. Izometriás erőkifejtésnél az izom már lényegesen nagyobb 

erőt képes produkálni. A legnagyobb erő pedig excentrikusan fejthető ki, ráadásul ebben 

a fázisban az izomnyúlás sebessége már kevésbe befolyásolja az erő, vagy nyomaték 

kifejtésének mértékét, mint a koncentrikusban. Ráadásul az excentrikus kontrakcióban 

KONCENTRIKUS 

EXCENTRIKUS 
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igen gyakran kisebb elektromos aktiválásra van szüksége az izomnak ugyanakkora 

erőkifejtéshez, mint a koncentrikusban (Grabiner és mtsai 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ábra Az erő-sebesség összefüggése Hill (1953) alapján izometriás, koncentrikus és 

excentrikus kontrakcióknál.     

 

 Bár a koncentrikus erőkifejtés táplálja a valóságos „legyőző” mozzanatot, mint 

például a futásoknál, vagy ugrásoknál az elrugaszkodás fázisát, vagy a dobó 

mozgásoknál a kidobás mozzanata, valójában a normál emberi mozgásoknál ezek 

excentrikus kontrakcióval párosulnak, nyújtásos-rövidüléses ciklust alkotva. Az egyik 

legáltalánosabb sajátossága a nyújtásos-rövidüléses ciklusnak az izom 

munkavégzésében nyilvánul meg. Megfigyelték, hogy az izom a koncentrikus fázisban 

nagyobb erő kifejtésére képes akkor, ha azt viszonylag nagy sebességű excentrikus fázis 

előzi meg (Cavagna és mtsai 1968), ezáltal növelve az izom pozitív munkavégzését. 

Ennek az egyik oka az, hogy ha az aktív izmot megnyújtják, akkor a koncentrikus fázis 

elején az izom feszülése nagyobb, mint akkor, ha az izom csak koncentrikusan 

kontrahálódik. Az izmok passzív, elasztikus elemei nyújtás alatt képesek elasztikus 

energiát tárolni, amelynek egy részét a koncentrikus fázis alatt vissza lehet nyerni és így 

az izom nagyobb munkavégzésre lesz képes (Cavagna és mtsai 1968). Mindezek a 

tényezők lehetővé teszik, hogy edzett egyéneknél az ilyen nyújtásos-rövidüléses ciklust 

alkalmazva a függőleges felugrás eredményessége előzetes térdhajlítással akár 6 cm-rel 

is nagyobb lehet (Komi és Bosco 1978), mint statikus guggolás helyzetéből felugorva. 

  Erő 

 KONCENTRIKUS 

  Sebesség 

 EXCENTRIKUS 

 IZOMETRIÁS 
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Tehát ezek a ciklusok természetes módon úgy kerülnek végrehajtásra, hogy az emberi 

teljesítmény, legyen az akár az izom pozitív munkavégzése, vagy az izom mechanikai 

hatásfoka, vagy akár az alsó végtagok talajreakció-ereje, a lehető legnagyobb legyen.  

 Fontos megemlíteni azonban, hogy a nyújtásos-rövidüléses ciklus létrejöttéhez 

az excentrikus fázisban az izomnyúlásnak rövid ideig kell tartania ahhoz, hogy az 

kedvezzen az izom teljesítményének. Ellenkező esetben, amikor az excentrikus fázis 

viszonylag lassú, akkor a nyújtásos-rövidüléses kontrakció nem jöhet létre, ilyenkor 

normál excentrikus-koncentrikus kontrakcióról beszélünk. Ez a fajta kontrakció 

jellemző például egy súly lassú, kontrollált leengedése és felemelése közben. 

 Az excentrikus kontrakció harmadik sajátossága az izom molekuláris szintjére 

vezethető vissza. Ismert, hogy a valós erőkifejtés a koncentrikus izommunka alatt az 

aktin és miozin molekulák („C” Függelék) közötti kereszthidak kialakulásától, és a 

molekulák konformáció-változásától jön létre, megvalósítva az izom rövidülését. 

Viszont az excentrikus izommunka alatt, mikor az izomrostok valamilyen külső erő 

hatására megnyúlnak, az aktomiozin kötések inkább mechanikai hatásra bomlanak szét, 

minthogy végigmenjenek a normál ATP-függő szétkapcsolódáson (Flitney és Hirst 

1978). Ez azonban kétségtelenül nagy feszülést eredményezhet a szarkomerek 

szerkezetében, amely olyan sejtszintű mikrosérüléseket okoz az izomban, mint például a 

sejtmembrán, a t-tubulusok, a myofibrillumok, a szarkoplazmatikus retikulumok, vagy 

akár a mitokondriumok sérülése (Fridén és Lieber 1992).  

 Végül meg kell említeni, hogy az excentrikus izomkontrakció sajátos 

idegrendszeri tevékenység hatására jön létre. Érdekes módon, általában a maximális 

excentrikus kontrakció alatt kisebb neurális aktivitás figyelhető meg, mint a maximális 

koncentrikus kontrakció alatt (Grabiner és mtsi 1995), így feltételezhető, hogy az 

excentrikus kontrakció alatt az izom valamilyen sajátos utasítást kap a központi 

idegrendszertől. E feltételezést számos vizsgálat alátámaszthatja. Például elektromos 

stimulációt alkalmazva azt tapasztalták, hogy az akaratlagos és a stimulált maximális 

nyomaték közötti különbség az excentrikus kontrakciónál a legnagyobb (Allen és mtsai 

1995), ami az izomban az akaratlagos nyomatékkifejtés alatti csökkent EMG 

aktivitásnak tulajdonítható. A csökkent EMG aktivitás pedig az izmot beidegző 

motoneuronok csökkent működéséből adódik. Másrészt az excentrikus kontrakció alatt 

kisebb motoros egységpotenciálokat (Abbruzzese és mtsai 1994), valamint kisebb H-

reflex tevékenységet (Romano és Schieppati 1987) figyeltek meg a koncentrikussal 

szemben. Az azonban, hogy koncentrikusan nagyobb az izom elektromos aktivitása, 



 16 

mint excentrikusan, nem mindig igaz. A fenti eredmények mellett ugyanis olyan 

megfigyelések is voltak, hogy excentrikusan és koncentrikusan hasonló EMG aktivitás 

is elérhető. Ha például a vizsgálati személyek arra számítanak, hogy koncentrikus 

kontrakciót kell végrehajtaniuk, és váratlanul a vizsgálatban használt dinamométer 

excentrikusan megnyújtja izmukat, akkor nincs különbség a két fajta kontrakció alatt 

mért EMG aktivitásban (Grabiner és Owings 2002). Ez azt bizonyíthatja, hogy még a 

mozgás előtti EMG szint magasabb volt akkor, mikor a vizsgálati személyek arra 

számítottak, hogy koncentrikus kontrakció következik. Továbbá EEG vizsgálatokkal azt 

is igazolták, hogy különböző agykérgi aktivitás jelenik meg attól függően, hogy az előre 

tervezett mozgásban excentrikus, vagy pedig koncentrikus kontrakció fog következni 

(Fang és mtsai 2001) 

 Látható tehát, hogy az excentrikus kontrakciónak a legsajátosabb tulajdonsága 

az, hogy alatta jóval nagyobb erőkifejtésre képes az izom, mint a koncentrikus 

kontrakció alatt, és mindez általában kisebb idegrendszeri aktivitással érhető el. Ez a 

tulajdonság a kutatókat arra buzdította, hogy intenzív kutatásokat folytassanak az 

excentrikus kontrakció alaposabb megismeréséért, és annak gyakorlati alkalmazásáért a 

minél jobb edzésmódszerek kialakításában, és ez által a nagyobb sportteljesítmény 

elérése érdekében.  A kutatások két nagy irányba összpontosultak: 

1.) A hosszú távú excentrikus edzés mechanikai, morfológiai, neurológiai és hormonális 

hatásait vizsgálják, hogy azok mennyiben befolyásolják a sportteljesítményt. Az 

excentrikus edzés hatásait összehasonlították az izometriás, illetve koncentrikus edzés 

hatásaival („A” függelék) 

2.) Másodsorban számos olyan bizonyíték létezik, mely szerint a közismert 

mikrosérülések, és közvetve az izomláz kialakulásának fő oka az excentrikus 

kontrakcióban keresendő. Ezért a kutatók elsősorban a mikrosérülések kiváltó okait, 

mechanizmusát, és annak teljesítményre gyakorolt hatásait vizsgálják. 

 

3.3. A harántcsíkolt izom mikrosérülései 

 

Az edzés, különösen az erőedzés után az izmokban fellépő izommerevség, 

izomfájdalom (izomláz) biomechanikai és élettani okainak feltárására egyre intenzívebb 

kutatások folynak. Annak érdekében, hogy bizonyos nagyságú erőnövekedést érjünk el, 

valamilyen mértékben túl kell terhelnünk izomzatunkat. Élettani szempontból, annak 
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érdekében, hogy edzésadaptációt, erőnövekedést hozzunk létre, az izomzatot olyan 

ingereknek kell érni, melyek meghaladják annak aktuális kondicionális állapotát. Ez a 

bizonyos „túlterhelés” igen gyakran izomfájdalommal jár. 

 

3.3.1. Az izomfájdalom definíciója 

 

Az izomfájdalommal és az azt okozó mechanizmusokkal kapcsolatban sok fogalom 

létezik, így fontosnak tartjuk ezen meghatározások definiálását és konkretizálását 

párhuzamban az angol nyelvű irodalomban használt meghatározásokkal: 

 Izomsérülés (muscle injury): Valamilyen trauma hatására bekövetkező részleges, 

vagy teljes szakadás az izomban, vagy a fasciában, mely vérzéssel és hegesedési 

folyamatokkal jár. Ebben az esetben a sporttevékenységet egyáltalán nem, vagy 

csak korlátozva lehet folytatni a gyógyulási idő alatt. 

 Mikrosérülés, mikroszakadás (microinjury, muscle damage): Szokatlan 

izommunka hatására a myofibrillumok passzív elasztikus elemeiben, vagy pedig 

a szarkolemmában kialakuló reverzibilis, molekuláris elváltozások („C” 

függelék), melyek gyulladási folyamatot indítanak el az izomban. 

  I-es típusú izomfájdalom, izomláz (delayed onset muscle soreness, DOMS): 

szokatlan izommunka következtében kialakuló mikrosérülések hatására fellépő 

izomfájdalom, diszkomfort érzés, amely nem közvetlenül az izommunka után, 

hanem azt követően 24-48 órán belül alakul ki (Safran és mtsai. 1989). A 

fájdalom mozgás közben, vagy mechanikai nyomás alatt érzékelhető. 

 II-es típusú izomfájdalom: az izomban valamilyen sérülés, trauma hatására 

(izom, vagy fascia részleges, vagy teljes szakadása) bekövetkező fájdalom, 

amely érzékelhető nyugalomban, mozgás közben, vagy mechanikai nyomásra 

(Safran és mtsi. 1989). 

 III-as típusú izomfájdalom: izommunka alatt, vagy közvetlenül azt követően 

fellépő görcsszerű, fáradásból adódó fájdalom (Safran és mtsai. 1989) 

 

Az I-es típusú izomfájdalom, vagyis az izomláz jelensége nemcsak az élvonalbeli, vagy 

amatőr sportolók között, de még a sportolást soha nem végző egyének körében is 

közismert és tapasztalt. Az izomláz maga az izom érzékenysége, vagy akár az 

elviselhetetlenül erős izomfájdalom. Kialakulása arra az időszakra tevődik, amikor a 
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sportolók visszatérnek a versenyzés utáni pihenőidőszakról és elkezdik a felkészülési 

időszakot. Az izomláz kialakulásának másik lehetősége, időszaktól függetlenül az, ha a 

sportolók először hajtanak végre bizonyos gyakorlatokat, vagy növelik az edzés 

intenzitását és ez szokatlannak minősül. A hétköznapi életben, sportolástól függetlenül 

is kialakulhat izomláz: ha valaki valamilyen szokatlanul megerőltető feladatot hajt 

végre. Szokatlan munka után 6-10 órával az izomban a diszkomfort érzés megjelenik, és 

a fájdalom megközelítőleg 24-48 óra elteltével tetőzik (Clarkson és mtsai 1992, Nosaka 

és Clarkson 1995, 1996). Az izom érzékenységének a mértéke változó lehet, enyhébb 

esetben kisebb izommerevséget észlelünk, amely a mindennapi általános aktivitásunk 

alatt viszonylag hamar, 2-3 napon belül megszűnik. Súlyosabb esetben erőteljes 

fájdalmat érzünk, amely jelentősen gátolhatja mozdulatainkat, és csökkentheti erőkifejtő 

képességet (Clarkson és mtsai 1992). A fokozott fájdalom az izom disztális régiójára 

jellemző (Seger és mtsai 1998), egyrészt azért, mert ezen az izom-ín átmeneti részen 

koncentráltak a fájdalomérző receptorok, másrészt az izom-ín átmeneti részen az 

izomrostok átlósan helyezkednek el, és erős nyíró erő esetén ki vannak téve a 

mikroszkopikus szintű sérülések lehetőségének. A szokatlan izommunkát követő 5-7 

napon belül az erőteljes fájdalom megszűnik (Muramaya és mtsai 2000).  

 

3.3.2 Az izomláz kialakulásának mechanizmusa 

 

Számos elmélet létezik a szokatlan terhelésekkel összefüggő fájdalom kialakulására. A 

„tejsav” elmélet azon alapul, hogy az edzés befejezése után közvetlenül még folytatódik 

a tejsav termelése, és a toxikus anyagcsere melléktermékek felgyülemlése okozza a 

fájdalom érzetét a későbbi stádiumban (Armstrong 1984). Ezt az elméletet azonban 

megcáfolta az a korábbi megfigyelés, amely szerint a rendkívül magas anyagcsere 

folyamatokat indukáló koncentrikus izommunka nem okozott súlyosabb izomfájdalmat 

(Asmussen 1956), mint más típusú kontrakciók. Másrészt a tejsavszint az edzés 

befejezése után visszatér a normál állapotba, és a 0-72 órás tejsavszint nem mutat 

összefüggést az érzékelt izomfájdalommal (Schwane és mtsai 1983a). Ezáltal a tejsav 

felszaporodása csupán az edzés közben fellépő fáradással lehet összefüggésben, nem az 

izomfájdalommal. 

 Az „izomgörcs” elmélet (de Vries 1961) akkor került előtérbe, mikor 

megfigyelték, hogy excentrikus izommunka után a nyugalomban lévő izom aktivitása 

megnőtt (Bobbert és mtsai 1986). Feltételezték, hogy a megnőtt nyugalmi izomaktivitás 
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fokozza a motoros egységek tónusos, görcsszerű működését, és ez a hajszálerek tartós 

elszorításához, ischaemiához vezethet, amely a fájdalmat okozó melléktermékek 

felszaporodását okozza. Ez az elmélet ellentmondásokba ütközött, mivel egyes szerzők 

nem állapítottak meg fokozott EMG aktivitást a fájdalmas izomban (Abraham 1977). 

 A „kötőszövet-károsodás” elmélete szerint az izomrostokat körülvevő 

kötőszövetre ható nyújtó, húzó erő okoz károsodást és ez által fájdalmat. Ez 

különösképpen a gyors rostokra lehet jellemző, mivel az azokat körülvevő kötőszövet 

gyengébb, és eltérő szerkezetű is, mint a lassú rostoknál, és ez által sokkal 

érzékenyebbek a rá ható erőkre (Stauber 1989). Ennek az igazolására a kollagén 

degradációból származó termékek, hydroxyprolin és hydroxylysin vizeletben való 

kimutatásával próbálkoztak, az eredmények azonban nem egyértelműek. 

 Az „izomkárosodás” elméletét (muscle damage) először Hough (1902) vezette 

be, és ma már ez a legelfogadottabb elmélet az izomláz kialakulására vonatkozóan. E 

szerint az izom kontraktilis komponensei sérülnek, különös tekintettel a Z vonalra. 

Mikroszkopikus felvételeken világosan látható a Z vonal kiszélesedése, vagy 

szerkezetének teljes felbomlása (Fridén és Lieber 1992), súlyosabb esetben a teljes 

szarkomer szerkezetének elváltozása. Az ilyen jellegű elváltozások, mikroszakadások, 

vagy mikrosérülések közvetlen oka abban keresendő, hogy az excentrikus izommunka 

alatt az aktív motoros egységek száma csökken, és az egységnyi izomterületre eső 

erőhatás megnő (Armstrong 1984). Bár nem bizonyított, de valószínű, hogy a 

mikroszkopikus szakadások elsősorban a II-es típusú (gyors) rostokban alakulhatnak ki, 

mivel ezekben a rostokban a Z vonal a legvékonyabb és leggyengébb. A 

mikroszakadások következtében az izom kötőszövetében, valamint az arteriolák, 

kapillárisok és az izom-ín átmenet területén lévő fájdalomérző receptorok 

stimulálódnak. A kreatin kináz (CK) enzim koncentrációnövekedése a vérben jelzője 

lehet a mikroszakadások jelenlétének („C” Függelék). A CK koncentráció a vérben 

normál esetben átlagosan 100 IU/L. Szokatlan edzés következtében a megsérülő 

szarkolemma és Z vonalak CK tartalma kiáramlik az intersticiális folyadéktérbe, és a 

vér CK koncentrációja jelentős mértékben megemelkedik, súlyos esetekben a normál 

érték 100-400-szorosa is lehet (akár 40000 IU/L). 

 A „gyulladási folyamatok elmélete” azon a megállapításon alapszik, hogy az 

izomban helyi ödéma és sejt infiltráció (átszűrődés) alakul ki (Evans és mtsai 1986, 

Smith 1991). Az izomsejtek tartalmaznak proteolítikus enzimeket, amelyek a sérült 

izom proteinstruktúráit bontják le. Ez a gyors lebontási folyamat előidézi a bradikinin és 
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hisztamin, valamint a neutrofilok és monociták felgyülemlését a sérült helyen. Ezt 

követi a proteinben gazdag folyadék beáramlása a megnőtt permeabilitású 

kapillárisokon keresztül, és a fokozott ozmotikus nyomás következtében érzékeljük a 

fájdalmat. Számos vizsgálatban kimutatták, hogy intenzív edzés hatására az izom 

jelentősen megduzzadhat (Nosaka és Clarkson 1995, Nosaka és Sakamoto 2001a) 

 Gullick és Kimura (1996) elmélete szerint szarkolemma szakadáskor a 

szarkoplazmatikus retikulumban tárolt Ca++ ion kiáramlik, és ez fokozza a proteáz és 

foszfolipáz enzimek aktivitását, amely további sérüléseket okoz a szarkolemmában és a 

prosztaglandinok felgyülemléséhez vezet. Mindezek eredményeképpen fokozódik a 

protein lebontás a Z vonalakban, valamint az idegvégződések kémiai ingerlése. 

 A kutatók körében általánosan elfogadott, hogy egyetlen elmélet nem 

magyarázhatja meg az izomláz kialakulását. A szokatlan edzés következtében kialakuló 

izomláz jelenségére, az excentrikus erőhatásoktól kezdve a gyulladási folyamtok és 

fájdalom kialakulásáig, a fent említett elméleteket integrálva Armstrong (1984, 1990), 

Smith (1991), valamint Smith és Jackson (1990) az alábbi modellt állították fel: 

1. Az excentrikus izomkontrakció során fellépő nagy izomfeszülés mikroszkopikus 

szakadásokat idéz elő az izom fehérjeszerkezetében, különösen a gyengébb Z 

vonalakban. Ugyanakkor az izom-ín átmeneti részen jelentős a kötőszövet 

mikroszkopikus sérülése is. 

2. A szarkolemma sérülése Ca
++

 felszaporodását idézi elő, amely gátolja a normális 

sejtlégzést. Az ATP termelés akadályozódik és a Ca homeosztázis felborul. A 

magas Ca koncentráció aktiválja a proteolítikus enzimeket, amelyek bontják a Z 

vonal fehérjéit, valamint a troponin és tropomyozin fehérjéket. 

3. Néhány órán belül jelentősen megnövekszik a keringő neutrofilok mennyisége. 

4. Izom- és kötőszövet sérülésére utaló CK kiáramlik a plazmába és az 

intersticiumba. 6-12 óra elteltével a leszakadt anyagok magukhoz vonzzák a 

monocytákat, amelyek makrofágokká alakulnak át. Fokozódik a hisztamin 

termelés. A keringő neutrofilok a sérült helyen felhalmozódnak. 

5. A szokatlan edzést követő 48 órán belül a monocyták/makrofágok megjelenése a 

jellemző. A gyulladási környezetben a makrofágok prosztaglandint termelnek, 

amelyek fokozzák az idegvégződések mechanikai, kémiai és hőérzékenységét. 

6. A fagocitózis következtében felszabaduló hisztamin, kálium és kinin, valamint a 

szöveti ödéma és a helyi hőmérséklet-növekedés aktiválja a fájdalomérző 

receptorokat az izom-ín átmeneti részeken. 
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7. Fájdalom érzékelése. A fájdalom mozgás közben fokozódhat, mivel a megnőtt 

intramuszkuláris nyomás ingerli a fájdalomérző receptorokat, amelyek már a 

prosztaglandin hatására érzékenyebbekké váltak.   

  

3.3.3 Mikrosérülések jelenségére utaló direkt és indirekt mutatók 

 

A szokatlan edzés után tapasztalható mechanikai, biokémiai és celluláris jelenségek 

mennyiségi kifejezéséhez többféle mutatót (marker) alkalmazhatnak a vizsgálatokban. 

Ezen direkt, vagy indirekt mutatók nagyon sok félék lehetnek, de nincsen egységes 

álláspont, hogy melyik jelzi legmegbízhatóbban a mikrosérülések mennyiségét. 

 

Indirekt mutatók 

 Erő, forgatónyomaték. A maximális akaratlagos izometriás erő, vagy 

forgatónyomaték az egyik leggyakrabban mért és megbízható mutatója a 

mikrosérüléseknek (Nosaka és Sakamoto 2001, Nosaka és mtsai 2001a, 2001b, 

Muramaya és mtsai 2000, Nosaka és Newton 2002, Chen és Hsieh 2001), mivel 

az erőkifejtés nagysága arányos a működő myofibrillumok számával. 

Amennyiben a myofibrillumokban mikroszakadások alakulnak ki, az 

erőkifejtésben deficit keletkezik. 

 Az izom duzzadása, az izom keresztmetszetének növekedése. Excentrikus edzés 

hatására az izomsejtek infiltrációja növekszik, és néhány napon belül helyi 

ödéma alakulhat ki (Muramaya és mtsai 2000). 

 Ízületi mozgásterjedelem. Az izom duzzadása következtében csökkenhet az 

ízületi mozgásterjedelem, amely gátolja a mozgást (Nosaka és Sakamoto 2001) 

 Izomfájdalom, izomláz. A fájdalom gyakori kísérője a mikrosérüléseknek, de 

csak 24-48 órával edzés után tetőzik (Brenner és mtsai 1999, Chen és Hsieh 

2001). Az izomláz gyenge összefüggést mutat a mikrosérülések más mutatóival, 

mint például a maximális akaratlagos erőkifejtéssel, az izom duzzadásának 

mértékével és az ízületi mozgásterjedelem változásával, így nem tartozik a 

legmegbízhatóbb mutatók közé (Warren és mtsai 1999). 
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Direkt mutatók 

 Hisztológiai vizsgálatok (fény- és elektronmikroszkóp) biopsziából. A direkt 

mutatók az intra- és extracelluláris struktúrában bekövetkező hisztológiai 

változások (Armstrong és mtsai 1991, Warren és mtsai 1999). Intracelluláris 

károsodáskor megváltozik a szarkomer szerkezete („C” függelék), felbomlik a Z 

lemezek rendezettsége (Armstrong és mtsai 1991, Fridén és Lieber 2001), és 

ezek mennyiségi meghatározása közvetlenül jelezheti az edzés által okozott 

hatást. A biopsziás vizsgálatok hátrányai az, hogy csekély méretéből adódóan 

nem biztos, hogy valósan reprezentálja a teljes izom állapotát (Costa és mtsai 

2009). Másrészt az invazív beavatkozás növelheti a CK koncentrációt, amely 

egy másik mutatója a mikrosérüléseknek. 

 Leszakadt izomrost fehérjék vizsgálata: kreatin kináz (CK) (Nosaka és 

Sakamoto 2001), myoglobin (Mb) (Rodenburg és mtsai 1993), nebulin, desmin, 

titin (Yu és mtsai 2002, 2003; Yu és Thornell 2002). Excentrikus kontrakció 

következtében a szarkolemma elszakadhat, vagy megváltozhat áteresztő 

képessége, így izomfehérjék, mint például CK („D” függelék) vagy Mb 

szabadulnak a vérkeringésbe az intersticiális folyadék, vagy a nyirokkeringés 

segítségével. Szokatlan terhelést követően a vérplazma CK és Mb 

koncentrációja abnormálisan magasra emelkedik (Clarkson és mtsai 1992, 

Nosaka és Clarkson 1996). 

 Nem invazív módszerek: computer tomográfia (CT), mágneses rezonancia (MR) 

és ultrahang (UH) vizsgálatok (Mair és mtsai 1992, Howell és mtsi 1993). 

 

Fontos megjegyezni, hogy a mikrosérülések kimutatásához használatos direkt és 

indirekt mutatók nagyon ritkán mutatnak összefüggést egymással, amely azzal 

indokolható, hogy az egyes celluláris és mechanikai változások, valamint a gyulladási 

folyamatok nem egyidejűleg zajlanak le.  

 

3.4. A mikrosérülések kialakulásának mértékét befolyásoló tényezők 

Az edzés jellegének hatása  

Annak megállapítására, hogy a különböző típusú edzések milyen mértékben váltják ki a 

mikrosérülések jelenségét, Brenner és mtsai. (1999) egy olyan vizsgálatot végeztek, 
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melyben a vizsgálati személyek egy aerob (2h kerékpár ergométer a VO2max 60%-val), 

egy anaerob laktacid (5 perc kerékpár ergométer a VO2max 90%-val) és egy erősítő 

jellegű köredzést végeztek. A vér CK koncentrációjában legnagyobb változást az erősítő 

edzés hozott. Az anaerob edzést követően nem volt szignifikáns CK változás, viszont az 

aerob edzés után 24 órával jelentősen megnőtt a szérum CK, és a legmagasabb 72 

órával az erőedzés után volt. Nyolcból hét személy jelentett izomfájdalmat a mellkas 

környékén, illetve a végtagokban, 24-48 órával az erősítő edzés után, és két személy 

jelentett izomfájdalmat az alsó végtagokban az aerob edzést követően. A vizsgálatban 

az erőedzés (kombináltan koncentrikus és excentrikus) volt a legnagyobb hatással a 

mikrosérülésekre utaló mutatók változására. 

 

A kontrakció típusának hatása 

A vizsgálatok eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy az edzéskontrakciók típusa 

befolyásolja a kialakuló izomfájdalom mértékét. Elfogadott tény, hogy bármely 

szokatlan edzésmunka kiválthat valamilyen mértékben izomfájdalmat, függetlenül attól, 

hogy a mozgás során az erőkifejtés koncentrikus, excentrikus, vagy pedig izometriás 

körülmények között történt. Megállapították, hogy szubmaximális izometriás erőkifejtés 

minimális izomfájdalmat okozott (Talag 1973). Mások azt is megfigyelték, hogy a 

maximális izometriás edzést követően jelentősen megnő a kreatin kináz koncentráció a 

vérben (Clarkson és mtsai 1982, Graves és mtsai 1984). Shwane és mtsai. (1983b) az 

emelkedő-futást, mint dominánsan koncentrikus, és a lejtő-futást, mint dominánsan 

excentrikus edzést hasonlították össze, és azt tapasztalták, hogy a lejtőfutás jelentősebb 

izomfájdalmat okozott. Clarkson és mtsai (1986) egy széleskörű vizsgálatban 

mindhárom kontrakció típust összehasonlították, és megállapították, hogy az 

excentrikus és az izometriás edzés jelentős izomfájdalmat okozott, szemben a 

koncentrikus edzéssel. Az excentrikus edzés okozta izomfájdalom még az izometriásnál 

is szignifikánsan nagyobb volt. 

 

A mozgás terjedelmének, az izom hosszának, vagy az ízületi szöghelyzetnek a hatása  

A kutatók feltételezik, hogy az excentrikus edzés mikrosérüléseket kiváltó hatása 

nagymértékben függ attól, hogy azt milyen mozgásterjedelemben hajtották végre. 

Nosaka és mtsai (2001a) vizsgálatot végeztek el, melyben excentrikus edzés alatt a 
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könyökízületi szög változásának mikrosérülések kialakulására való hatását figyelték 

meg. A vizsgálati személyek 24 maximális excentrikus kontrakciót hajtottak végre két 

feltétel mellett. 1. Az egyik kar 50-130 fokos szögtartományban mozgott, 2. A másik 

kar 100-180 fokos szögtartományban mozgott. Az edzés után 24 órával a maximális 

izometriás erő csökkenése kisebb volt, abban a kondícióban, ahol az ízületi szög kisebb 

volt (45%, illetve 69%). Nagyobb ízületi mozgásterjedelem csökkenést, nagyobb CK és 

felkar kerület-növekedést és fokozottabb izomfájdalmat figyeltek meg. Az 

eredményekből arra a következtetésre jutottak, hogy a nagyobb izomhosszal 

végrehajtott egyszeri excentrikus edzés nagyobb mértékben válthat ki mikrosérüléseket 

és izomfájdalmat. Ezt egyes kutatók azzal magyarázzák, hogy a nyújtás következtében a 

hosszú szarkomerek mellett párhuzamosan lefutó rövidebb szarkomerek túlságosan 

megnyúlnak (Macpherson és mtsai 1996). Továbbá a nagyobb mozgásterjedelmű 

excentrikus kontrakciók alatt tovább nő a szarkomerek inhomogenitása, amely a 

gyengébb, megnyújtott szarkomerek sebezhetőségét fokozza (Morgan 1990). 

 

A nyújtás sebességének hatása 

Azon állatkísérletek eredményei, melyek a kontrakció sebessége és az általa kifejtett 

mikrosérülések mértéke közötti kölcsönhatást demonstrálják (Brooks és Faulkner, 2001, 

Willems és Stauber 2000, 2002), általában ellentmondásosak. Kulig és mtsai (2001) már 

embereken végzett vizsgálatot, és megfigyelte, hogy 60 fok/s állandó szögsebességgel 

végrehajtott edzés jelentősebb izomfájdalmat okozott, mint az alacsony (12 fok/s) 

sebességgel végzett edzés. Ebben a vizsgálatban azonban mindkét sebesség jelentősen 

kisebb volt, mint a sportmozgások során mért ízületi szögsebesség. Shepstone és mtsai 

(2005) azt találták, hogy a gyors (210 fok/s) edzés hatására a Z csík elváltozása 

jelentősebb volt, mint a lassú (20 fok/s) edzés hatására.  

Chapman és mtsai (2006) úgy vélték, hogy a fent említett vizsgálatok limitáló 

tényezője lehet az, hogy az edzések alatti kontrakciók összideje nem egyenlő a lassú és 

gyors edzéseknél, mivel egy gyors kontrakció végrehajtásához lényegesen kevesebb idő 

kell, mint egy lassú kontrakcióhoz. Ezért olyan vizsgálatot terveztek, amelyben 

standardizálták a kontrakciók alatti izomfeszülés idejét a lassú és gyors protokollban. A 

kutatók azt találták, hogy mindkét edzés jelentős izometriás és dinamikus erőcsökkenést 

okozott az edzésprogramot követően, de a csökkenés jelentősebb, a regeneráció pedig 

lassabb volt a gyors edzést követően. A felkar kerülete, az izomfájdalom és a CK 
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koncentráció nagyobb mértékben nőtt a gyors edzés hatására. A kutatók szerint a 

nagyobb sebességű kontrakciókkal történő edzés alatt főleg a II-es típusú rostok lépnek 

működésbe, amelyek vékonyabb Z csíkkal rendelkeznek, és ez által sebezhetőbbek.  

 

A mikrosérülések kialakulását az alábbi tényezők számottevően befolyásolhatják: 

1. Az edzés jellege 

2. A kontrakció típusa 

3. A mozgás terjedelme, az izom hossza, vagy az ízületi szöghelyzet 

4. A kontrakció alatt kifejtett nyomaték nagysága 

5. A kontrakció sebessége 

6. Az izom feszülésének időtartama  

7. Az előzetes edzettségi állapot  

 

3.5. A mikrosérülések hatása a fizikai teljesítőképességre 

 

Az excentrikus edzés hatására bekövetkezett izomfájdalom, és az izom, illetve a 

kötőszövet szerkezeti elváltozása jelentősen befolyásolhatja az izom funkcionális és 

mechanikai működését. Az élvonalbeli sportban ezek a kompenzációs mechanizmusok 

sportteljesítmény csökkenést, illetve alacsonyabb edzésintenzitást eredményeznek. Az 

utóbbi kutatómunkákban számtalan olyan anatómia, fiziológiai, vagy akár pszichológiai 

paramétert azonosítottak, melyek a mikrosérülések hatására jelentősen megváltoztak. A 

legalapvetőbb változások az egyén önérzetében, saját fizikai állapotának 

felbecsülésében, a fájdalom érzésében, általános izommerevségben észlelhetők. Az 

izom-ízület rendszer funkcionális korlátozottsága abban nyilvánul meg, hogy az illető a 

normálisnak tartott fizikai teljesítőképességét nem közelíti meg. Élsportolóknál ez az 

állapot, amikor az izomláz jelenléte alatt is magas intenzitású edzéseket végeznek, 

gyakran a sérülések kockázatával járhat. Saxton és mtsai (1995) könyökhajlítón 

végezett 50 maximális excentrikus kontrakció után megfigyelte, hogy jelentősen 

csökkent a proprioceptív érzékelés a könyökízületben, valamint azt, hogy a vizsgálati 

személyek felülbecsülték saját erőkifejtő képességüket: a kontroll karhoz képest az 

edzett karral csak 35%-os erőt voltak képesek kifejteni, holott maguk a vizsgálati 

személyek ezt 100%-ra becsülték.   
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 Jones és mtsai (1987) szintén az ízületi mozgásterjedelem csökkenését észleltek 

könyökhajlítón, maximális excentrikus erőedzést követően. Eredményüket a 

párhuzamos elasztikus elemek lehetséges lerövidülésével magyarázták. Ebben a 

vizsgálatban az egyik vizsgálati személynél 70N külső erőt kellet alkalmazni ahhoz, 

hogy a passzív könyökízületet teljesen kinyújtsák. Egy későbbi tanulmányban (Jones és 

mtsai 1997) mind állaton, mind pedig emberen végzett vizsgálatban igazolták, hogy 

excentrikus edzést követően megváltozik az izom hossz-feszülés, illetve nyomaték-

szöghelyzet görbéje, mely az izom nyugalmi hosszának megváltozásából adódhat. 

Mivel ezek az értékek 2 nap elteltével visszatértek a kiindulási értékekre, a szerzők 

hangsúlyozták, hogy ez egyben azt is igazolja, hogy az izomfájdalmat okozó 

mikroelváltozások reverzibilis folyamatok.  

 A mikrosérülések hatására jelentős erőcsökkenés következhet be, melyet számos 

vizsgálat alátámaszt (Paddon-Jones és Quigley 1997, Hasson és mtsai 1993, Eston és 

mtsai 1996, Nosaka és Clarkson 1996, Nosaka és Sakamoto 2001, Muramaya és mtsai 

2000, Chapman és mtsi 2006, Nosaka és mtsi 2001a). A legnagyobb erődeficit 24-48 

órával a szokatlan edzést követően jelentkezik, és legkifejezettebb az excentrikus edzés 

után. A csökkent erőkifejtő képesség időtartama is az excentrikus edzést követően a 

leghosszabb, akár 8-10 napig is tarthat, míg az visszatér a kiindulási értékre. Az 

izometriás és a koncentrikus edzés utáni regeneráció ennél jóval kisebb, akár 4 nap is 

lehet (Ebbeling és Clarkson 1989). Evans és mtsai (1990) megfigyelték, hogy 

excentrikus edzés után az excentrikus csúcsnyomaték jelentősen csökkent (0h: 43,5%; 

24h: 38,8%; 48h: 32%), és a kiindulási értéket a vizsgálati személyek csak 14 nap 

múlva érték el. Murayama és mtsai (2000) megfigyelték, hogy egyszeri excentrikus 

edzés (24 maximális excentrikus kontrakció a könyökhajlítókkal) után közvetlenül a 

maximális izometriás erő 40%-ra esett vissza az edzés előtti értékhez képest, és az 

edzést követő ötödik napon is csak 60%-ra tért vissza. Nosaka és Sakamoto (2001) 

megállapították, hogy a nagyobb izomhossznál történő excentrikus edzés hatására a 

karhajlító izmokban a maximális izometriás erő az eredetihez képest 45%-ra, a kisebb 

izomhossznál történő edzés hatására pedig 69%-ra esett vissza. Mindkét esetben a 

maximális izometriás erő az edzést követő ötödik napon 83-84%-ra visszatért. Kisebb 

erődeficit és gyorsabb regeneráció mutatkozik az antigravitációs izmokon végzett 

vizsgálatokban. Plantárflexoron végzett edzést követően csak 5,6%-os 

nyomatékcsökkenést figyeltek meg (Jones és mtsai 1997). Eston és mtsi. (1996) 
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combfeszítőn végzett excentrikus edzés után 4-7 napon belül teljes regenerációt 

állapítottak meg. 

 A mikrosérülések jelenléte hatással van a motoros egységek bekapcsolási 

mechanizmusára, mely így megváltoztatja az izmok, izomrészek működési sorrendjét, a 

mozgás koordinációját. Miles és mtsi (1997) könyökhajlítón kinematikai és 

elektromiográfiai elemzést végeztek 50 maximális erejű excentrikus kontrakció után. Az 

excentrikus edzés számos neuromusculáris mutató megváltozását eredményezte, többek 

között a mozgás idejének megnyúlását, az EMG jel csúcsának késését, a maximális 

sebesség csökkenését, valamint a maximális sebesség eléréséig tartó idő megnyúlását. 

Ezen állapot 5 napon keresztül maradt fenn. A maximális sebesség csökkenését 

feltehetően a gyors izomrostok szelektív mikrosérülései okozták, az excentrikus edzés 

következtében, a cselekvési idő elnyúlását pedig valószínű, hogy az elektromechanikai 

késés okozta. Ezek a tényezők, valamint a motoros egységek bekapcsolási sorrendjének 

ideiglenes megváltozása felelős az izomkoordináció megváltozásáért. Más szerzők 

(Edgerton és mtsai 1996, Boucher és mtsai 1989) azt is megfigyelték, hogy az 

izomsérülések esetén az izom ép régiói fokozott EMG aktivitásukkal kompenzálják a 

kiesett részek működését. Ez a mechanizmus nem csak egy izmon belül, hanem 

szinergisták között is működik, és mindez ugyancsak a mozgáskoordináció jelentős 

megváltozását eredményezi.   

Murayama és mtsai (2000) a karhajlító izmok mechanikai keménységének 

változását vizsgálták 24 maximális excentrikus kontrakció után. A nyugalomban lévő 

könyökhajlítók keménysége nem változott egészen a harmadik napig, de a negyedik és 

ötödik napra jelentősen megnőtt. A maximális izometriás erő 40%-ra esett vissza az 

edzés előtti értékhez képest, majd az ötödik napra 60%-ra visszatért. Az izomfájdalom-

érzet 1 nappal edzés után alakult ki, és fennmaradt egészen a harmadik napig. 

Ultrahangos vizsgálatokkal sikerült meghatározni, hogy az izom legnagyobb 

vastagságát az ötödik napon érte el. A plazma CK koncentrációja jelentősen növekedett 

és a negyedik napon tetőzött (13729 UI/L) 

 

A fent említett kutatómunkákat összegezve a szokatlan, egyszeri excentrikus edzés a 

harántcsíkolt izomban az alábbi, sportteljesítményt befolyásoló jelenségeket válthatja 

ki: 

1. csökkent ízületi mozgásterjedelem 

2. csökkent erőkifejtő képesség 
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3. a normáltól eltérő EMG 

4. csökkent proprioceptív érzékelés az ízületben 

5. az izom duzzadása, keménységének fokozódása 

6. megváltozott izomkoordináció  

7. izomfájdalom kialakulása 

 

3.6. A mikrosérülést okozó edzések többszöri ismétlése 

 

Sokan feltételezik, hogy ha egy szokatlan edzést bizonyos idő elteltével újra 

megismétlünk, akkor az utóbbi sokkal kisebb mikrosérülésekre utaló hatást vált ki, mint 

az első. Ezt a jelenséget angol nyelvű irodalomból a megismételt edzés hatásának 

nevezhetjük („repeated bout effect”), és a kutatók a jelenséget annak tulajdonítják, hogy 

az izomban egy bizonyos védő mechanizmus („protective effect”) alakul ki. Ezen 

adaptáció a vizsgálatok szerint idegi, kötőszöveti, vagy celluláris eredetű lehet. 

 Kutatók megfigyelték, hogy már néhány (2-6) maximális erejű kontrakció 

elegendő ahhoz, hogy edzéshatást, vagy az izomban úgynevezett „védő hatást” váltson 

ki. Az első edzés után ugyanis a két héttel később megismételt edzés már jóval kisebb 

erődeficitet és izomfájdalmat eredményezett (Nosaka és mtsai 2001b). Egy másik 

vizsgálatban az ismételt edzéshatás időtartamára keresték a választ (Nosaka és mtsai 

2001a). Megállapították, hogy a karhajlító izmokban az első edzés hatása akár 

hónapokig is eltarthat, és gyorsabb regenerálódási folyamat figyelhető meg abban az 

esetben, ha a második edzést 6-9 hónappal az első után hajtjuk végre, összehasonlítva a 

12 hónapig tartó szünettel. 

 Nosaka és Newton (2002) összehasonlították egy 8 hétig tartó koncentrikus és 

excentrikus edzés hatását egy 4-6 héttel azt követő, csak excentrikus edzésre. Az nyolc 

hetes edzés magába foglalt háromszor tíz könyökhajlítást, vagy nyújtást, a maximális 

izometriás erő 50%-val, heti egy alkalommal. Négy/hat héttel az edzést követően a 

személyek 24 excentrikus edzést hajtottak végre a koncentrikusan edzett karral, két 

héttel később pedig az excentrikusan edzett karral. Az első excentrikus edzés nagyobb 

izometriás erő és ízületi mozgáshatár csökkenést, valamint nagyobb mértékű felkar 

kerület, illetve izomfájdalom növekedést eredményezett, mint a koncentrikus edzés. 

Minden paraméter szignifikánsan változott a maximális excentrikus edzés után, azonban 

a változások nem különböztek jelentősen az experimentális feltételek között. A szerzők 
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arra következtettek, hogy az excentrikus edzésnek (a maximális izometriás erő 50%-val) 

nincs jobb izomvédő hatása egy azt követő maximális excentrikus edzéshez, mint a 

koncentrikus edzésnek. Annak érdekében, hogy csökkentsük az edzés okozta 

mikrosérülések lehetőségét, az edzésnek sokkal specifikusabbnak kellene lennie 

azokhoz a gyakorlatokhoz, amelyek mikrosérüléseket létrehozzák. A vizsgálatban 

azonban limitáló tényező lehet az, hogy a második edzést nem azonos idő elteltével 

végezték el. Továbbá, mivel az excentrikus kontrakcióval nagyobb nyomatékot lehet 

elérni, mint a koncentrikussal, így a nyolc hét alatti koncentrikus és excentrikus relatív 

terhelések nem voltak azonosak, mivel mindkettőt a maximális izometriás nyomatékhoz 

viszonyítva volt beállítva. 

 Mair és mtsai (1995) térdfeszítőkkel végrehajtott excentrikus edzést végeztettek 

el két csoporttal. Az I. csoport 4, a II. csoport pedig 13 nap múlva megismételte az 

edzést. Mindkét csoportban az edzés 70 kontrakcióból állt a maximális izometriás erő 

150 %-ával. Az első edzés után mindkét csoportnál jelentkeztek a mikrosérülések 

tünetei: jelentős fájdalom, csökkenő erőkifejtő képesség, megnőtt CK koncentráció. A 

II. csoportban a másodszor elvégzett edzés után egyik mutató sem változott 

szignifikánsan. Az első csoportban, a második edzés után viszont érdekes módon az 

erődeficit hasonló volt az első edzés utánihoz, és némi izomfájdalom is kialakult, bár az 

kisebb volt, mint az első edzés után. 

 Nosaka és Clarkson (1995) olyan vizsgálatot is végeztek, melyben a vizsgálati 

személyek háromszor végezték el ugyanazt az edzést, de az edzések között csak három 

pihenőnap telt el. Az edzések 3x10 könyökhajlítóval végzett excentrikus kontrakciót 

tartalmaztak a maximális izometriás erő 80%-val. Az izomfájdalom az első edzést 

követő 48 órán belül volt a legmagasabb, majd a három, illetve hat nappal később 

elvégzett edzések ellenére az izomfájdalom fokozatosan csökkent, bár a kilencedik 

napon sem szűnt meg teljesen. A maximális izometriás erő csökkenése az első edzést 

követően volt a legnagyobb, a legkisebb deficitet pedig a harmadik edzés eredményezte. 

A könyökízület mozgásterjedelme hasonló tendenciát mutatott, a legkisebb volt az első 

edzést követően, majd a további edzések ellenére közelített a kiindulási érték felé. A 

kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a többszöri excentrikus edzés (3 

pihenőnappal) nem fokozta a mikrosérülések tüneteit, és a harmadik edzést követően 

volt a leggyorsabb a regeneráció  

Hiányoznak az olyan kutatások, melyben nem egyszeri, vagy két alkalommal 

végrehajtott, hanem rendszeresen végzett edzések folyamatát, élettani és mechanikai 
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hatását vizsgálták Chen és Hsieh (2001) előzetesen azt feltételezték, hogy ha az intenzív 

edzéseket mindennap elvégzik, akkor az súlyosbítja a mikrosérülések tüneteit. 

Vizsgálatukban az edzetlen személyek naponta egyszer, összesen hét napig edzettek (30 

maximális excentrikus kontrakció a könyökhajlítókkal). A kontroll csoport csupán az 

első edzést végezte el. Az első edzés mindkét csoportban szignifikáns változásokat 

eredményezett a felkar kerületében, a könyökízület mozgásterjedelmében, a maximális 

izometriás erőkifejtésben, CK koncentrációban és izomfájdalomban, a vizsgálati 

csoportban azonban a további edzések nem súlyosbították a mikrosérülések tüneteit, a 

regeneráció folyamata a két csoportnál hasonló tendenciát mutatott. Az izomfájdalom és 

a maximális erő mindkét csoportnál a 7. napra szinte visszatért a kiindulási értékre. A 

kutatók azt feltételezik, hogy a vizsgálati csoportnál korai, akár 24 óra alatt bekövetkező 

izomadaptáció is bekövetkezhetett. Más vizsgálatokban edzetlen nő és idősödő 

vizsgálati személyekben 7 nap excentrikus combfeszítő edzés jelentősen növelte a 

maximális erőkifejtést és az izom EMG aktivitását annak ellenére, hogy 

mikrosérülésekre utaló jeleket találtak (Hortobágy és mtsai 2000, 2001). Ezekből a 

vizsgálatokból azonban az izomfájdalom és az erőszint, valamint az izom aktivitásának 

korai változásai nem derülnek ki, csupán a hét edzés utáni hatást ismertetik a szerzők. A 

fentiekben említett vizsgálatok alapján felmerül a lehetősége annak, hogy a 

mindennapos edzés alatt a mikrosérülések következtében kialakuló erődeficitet korai 

elektromos aktivitás-növekedés kompenzálhatja. 

 

A megismételt edzéshatás mechanizmusának elméletei 

A kutatómunkák eredményei azt igazolják, hogy egy szokatlan, excentrikus edzés 

megismétlése már jóval kisebb erődeficitet, és kisebb izomfájdalmat okozhat, mint az 

első edzés. Ezt a jelenséget a kutatók neurális, kötőszöveti, vagy pedig sejtbeli 

adaptációnak tulajdonítják.  

 

Neurális adaptáció 

A neurális adaptáció elméleténél abból a tényből kell kiindulni, hogy az excentrikus 

kontrakció közben az idegi szabályozás speciális, eltér a koncentrikustól, vagy az 

izometriástól. Igazolták, hogy ugyanakkora erő kifejtéséhez az excentrikus 

kontrakcióban lényegesen kevesebb motoros egység aktiválódik, mint koncentrikus, 
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vagy izometriás kontrakcióban (Potvin 1997). Bigland és Lippold (1954) megfigyelték, 

hogy hasonló erőszint elérésekor az excentrikus kontrakció közben a felületi EMG 

amplitúdója 50%-a volt a koncentrikusnak. Enoka (1996) viszont azt is hangsúlyozta, 

hogy magas ingerküszöbű motoros egységek is aktiválódhatnak már szubmaximális 

excentrikus erőkifejtésnél. Nardone és mtsai (1989) pedig már korábban azonosítottak 

olyan aktív motoros egységeket excentrikus kontrakció alatt, amelyek izometriás, vagy 

koncentrikus kontrakció alatt nem kapcsolódtak be. Bár a kutatásokban sok az 

ellentmondás, feltételezhető az, hogy szubmaximális excentrikus kontrakció alatt magas 

ingerküszöbű, főleg gyors motoros egységek kapcsolódhatnak be szelektíven, szemben 

az izometriással, vagy a koncentrikussal. A szerzők többféleképpen fogalmazzák meg a 

kialakuló neurális adaptációt: Golden és Dudley (1992) feltételezték, hogy az alacsony 

motoros egység aktivitás az excentrikus kontrakciónál egy potenciális „lehetőség annak 

a megtanulására, hogy hatékonyabb motoros egység kihasználás alakuljon ki a második 

edzésre”. Pyerrinowski és mtsai (1987) feltételezték, hogy „a megnőtt motoros egység 

szinkronitás csökkentette a myofibrillumok feszülését” a megismételt edzés alatt, 

Nosaka és Clarkson (1995) pedig úgy fejezték ki, hogy neurális adaptáció 

következtében „az izomsejtek között kedvezőbben eloszlik a terhelés”, és ez kisebb 

mikrostrukturális elváltozást eredményez. A megismételt edzéshatás mechanizmusának 

neurális adaptáció elméletét közvetve azok a vizsgálatok is alátámaszthatják 

(Hortobágyi és mtsai 1994, 1996, Farthing és Chilibeck 2003, Higbie és mtsai, Aagaard 

és mtsai 2000), amelyek a hosszútávú excentrikus edzés hatásait keresték, és igazolták, 

hogy az excentrikus edzés következtében igen jelentős EMG aktivitás-növekedés 

következett be, jóval nagyobb, mint a koncentrikus, vagy az izometriás edzés után.   

 

Kötőszöveti adaptáció 

Armstrong és mtsai (1991) feltételezték, hogy excentrikus kontrakció alatt az izom 

passzív, elasztikus elemeiben túlzott feszülés következik be a „length-tension” (hossz-

aktív erő) görbe leszálló ágában. Az bizonyos, hogy az izom passzív elemeiben 

excentrikus kontrakció alatt mikrosérülések alakulnak ki, és ennek a jelenségnek a 

mértékét lényegesen befolyásolja az izom pillanatnyi hossza, amelynél az erőkifejtés 

történik, vagy akár a hosszváltozás a nyújtás során. Az már az előzőekben említésre 

került, hogy a nagyobb izomhossznál történő excentrikus erőkifejtés nagyobb 

mértékben vált ki mikrosérüléseket (Nosaka és Sakamoto 2001), és ez alátámasztja 
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Armstrong feltételezését. A hossz-aktív erő görbe (length-tension) jellegét a 

szarkomerek aktuális hossza, vagyis a miofilamentumok fedésének a mértéke határozza 

meg (Gordon és mtsai 1966). Excentrikus kontrakció alatt egyes szarkomerek 

megtartják eredeti hosszukat, mások viszont túlnyúlhatnak olyan mértékben, hogy a 

miofilamentumok már nem fedik egymást, és kisebb számú kereszthíd kialakulása miatt 

a szarkomer aktív erőkifejtésre képtelen (Flitney és Hirst 1978). Ilyenkor a szarkomer 

sérülékenyebb, hiszen csupán a passzív részek tartják össze (desmin, vimentin, 

synemin). Az, hogy az excentrikus edzés mekkora mértékben váltja ki a 

mikrosérüléseket, azt az egymás utáni erőhatást érő, passzív struktúra ellenálló 

képessége határozza meg. Az excentrikus edzést vizsgáló tanulmányokban az adaptáció 

egyik, feltételezhető megnyilvánulása az izom passzív elemeinek átrendeződésében 

(remodelling) keresendő. A szarkomerek strukturális integritásáért felelős elemek 

adaptációja mellett feltételezett az intramuszkuláris kötőszövet adaptációja is (Lapier és 

mtsai 1995), melyen a kötőszövet mennyiségének a növekedését kell érteni. A 

kötőszöveti adaptáció következtében megnövekszik az izomban a passzív feszülés 

(stiffness). Howell és mtsai (1993) megfigyelték, hogy karhajlítóval végzett excentrikus 

edzés után két nappal 138%-kal nőtt a passzív feszülés, és 10 nappal később még 

mindig 42%-kal magasabb volt a kiindulási értékhez képest. A szerzők a megnőtt 

passzív feszülést a kötőszöveti adaptáció mellett szöveti ödéma kialakulásával, valamint 

a fájdalom ellensúlyozására történő kontraktilis részek bekapcsolódásával is 

magyarázták   

 

Celluláris adaptáció 

A megismételt edzéshatás az izomsejten belüli, a myofibrillumokban, vagy magában a 

szarkomerben bekövetkező adaptáció eredménye lehet. Feltételezhető, hogy ez a 

sejtmembrán megerősödésében (Clarkson és Tremblay 1988), a kezdeti mikrosérülések 

utáni elgyengült szarkomerek, vagy rostok elkülönítésében (Mair és mtsai 1994), vagy 

pedig új szarkomerek hosszirányú kialakulásában (Fridén és mtsai 1983, Lynn és 

Morgan 1994) nyilvánul meg. A szarkolemma szakadásakor a sejt kalcium háztartása 

megváltozik és ez a sejt elhalásához vezethet. Clarkson és Tremblay (1988) feltételezték, 

hogy a szarkolemma, vagy a szarkoplazmatikus retikulum megerősödése meggátolhatja, 

hogy ez a jelenség bekövetkezzen az ismételt excentrikus kontrakciók alatt. Mair és 

mtsai (1994) quadriceps izmon megfigyelt megismételt edzéshatást azzal magyarázta, 
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hogy az első edzés alkalmával a gyengébb izomrostok, vagy szarkomerek azonosítása és 

elkülönítése következhet be, mely rostok, vagy szarkomerek így a második edzésben 

már nem vesznek részt. Ezt a feltételezést egyértelműen alátámasztja az a jelenség, hogy 

a második edzés általában már nem okoz jelentős mikrosérülés tüneteket. Fridén és 

mtsai (1983) electrtonmikrszkópos megfigyeléseket végeztek vastus laterális izomból 

nyert biopsziákon. 8 hét kerékpár ergométeres excentrikus edzés következtében 

jelentősen nőtt a miofibrillumok hossza új szarkomerek hosszirányú megjelenésével. 

Lynn és Morgan (1994) patkányokon végzett kísérletben emelkedő-, illetve lejtőfutást 

végeztetett 1 héten keresztül. A lejtőfutás hatására a soros szarkomerek száma 8%-kal 

nőtt a kontroll csoporthoz képest, míg ugyanez az emelkedőfutás hatására 4%-kal 

csökkent. A hosszirányban megnőtt szarkomer állomány, mint sejtbeli adaptáció tehát 

lényeges magyarázata lehet a megismételt edzéshatás jelenségének.  
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IV. A VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI 

 

4.1. Az első vizsgálat módszerei 

Vizsgálati személyek 

A vizsgálatban tizenhét egészséges, fizikailag aktív férfi vett részt (életkor = 24.6 ± 5.4 

év; testtömeg =77.8 ± 8.8 kg; testmagasság =176.9 ± 6.2cm). A vizsgálati személyek 

testnevelés szakos hallgatók, és mindennap sokoldalú, intenzív testedzésen vesznek 

részt. A normál egyetemi szakórákon kívül rendszeres versenyszerű sporttevékenységet 

végeznek szárazföldön végzett sportágakban (labdarúgás, triatlon, atlétika, ökölvívás, 

röplabda, kerékpár). Valamennyi vizsgálati személy vett már részt erőfejlesztő 

edzésprogramban, a vizsgálat előtt közvetlenül és a vizsgálat alatt azonban egyik sem 

végzett erőfejlesztő edzéseket. Egyetlen vizsgálati személy sem rendelkezett térd-, 

illetve egyéb sérüléssel, vagy problémával a vizsgálat kezdete előtt, a vizsgálat céljáról, 

folyamatáról, és esetleges kockázatairól pedig szóbeli és írásbeli tájékoztatást kaptak. 

Ezt követően, a Helsinki nyilatkozat alapján, a vizsgálati személyek aláírásukkal 

megerősítették, hogy részt vesznek a vizsgálatban, melynek tervezete a Semmelweis 

Egyetem Kutatás Etikai Bizottsága által elfogadásra került. A vizsgálati személyek nem 

rendelkeztek előzetes tapasztalatokkal a laboratóriumi edzés- és tesztfeladatokat illetően, 

így két héttel a vizsgálat előtt gyakorláson vettek részt, ahol megismerkedtek a 

vizsgálati eszközzel és a gyakorlatokkal. Felhívtuk a vizsgálati személyek figyelmét, 

hogy a vizsgálat alatt ne vegyenek részt semmilyen intenzív, vagy szokatlan fizikai 

aktivitáson, mert az befolyásolhatja az eredményeket. A vizsgálati személyeket két 

csoportban osztottuk véletlenszerűen: experimentális csoport (E; n=10) és kontroll 

csoport (C; n=7). 

 

A vizsgálat folyamata 

Az E csoport edzésprogramja nyolc napból állt (1. táblázat). Az első három edzésnap 

(Tr1-Tr3) után egy edzésmentes nap következett. Ezt követően további négy hasonló 

terhelésű edzéssel (Tr4-Tr7) folytatódott a vizsgálat. Egyes anekdoták szerint kelet-

európai atléták alkalmaznak hasonló, periodizált edzésprogramot, amelyben 3-4 nap 

nagy intenzitású edzés után egy könnyebb, kisebb intenzitású edzésnap következik a 
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regeneráció biztosítására, a gyors erőnövekedés reményében. Egyes szerzők 

tudományos körülmények között is alkalmaztak hasonló programot, például Akima és 

mtsai (1999) kilenc edzést végeztetett el tizenhárom nap alatt. A pihenő- és edzésnapok 

elosztásáról azonban nincs információ. 

A laboratóriumban hét alkalommal volt felmérő teszt annak érdekében, hogy 

meghatározzuk az edzés által okozott izommechanikai mutatók változását (T1-T7): 

közvetlenül Tr1 előtt és után, Tr2 előtt, Tr3 előtt, a pihenőnapon, valamint egy és három 

nappal Tr7 után. Valamennyi tesztfeladat előtt vért vettünk a vizsgálati személyektől, és 

négy alkalommal pedig EMG mérést is végeztünk. A C csoport nem edzett, csak a 

tesztfeladatokat végezte el. 

 

1. táblázat A vizsgálat menete.  

E csoport (n =10) 
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C csoport (n = 7) 
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n = a vizsgálat napja 

Vér = vérvétel 

T = felmérő teszt 

EMG = felületi elektromiográfia 

Tr = edzésegység 
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Vizsgálati eszköz a mechanikai mutatók méréséhez 

Számítógép által vezérelt dinamométer (Multicont II, Mediagnost, Budapest and 

Mechatronic Kft, Szeged, Hungary) szolgált a teszt- illetve az edzésgyakorlatok közben 

a különböző izommechanikai változók méréséhez és rögzítéséhez (Rácz és mtsai 2002.). 

A vizsgálati személyek ülő helyzetben hajtották végre a tesztfeladatokat és az edzést (3. 

ábra). A törzset a háttámlához, a combot az ülőfelülethez hevederekkel, illetve 

szivacsba ágyazott hengerrel rögzítettük. A háttámla és az ülőfelület közötti szög 110 

fok volt.  A kontrakciókat végző alsó végtag lábszárát boka felett a szervomotor (MA-

10, Mavilors AC, Spain; maximális sebesség: 6000 rpm, maximális folyamatos 

nyomaték: 5.8 Nm, rövid idejű nyomaték: 40.7 Nm) karjához lábtartó segítségével 

rögzítettük. A térd feltételezett forgásközéppontjának tengelye és a motor 

forgástengelye azonos egybe esett. A térdfeszítők által kifejtett nyomatékot mérőcella 

segítségével mértük az idő függvényében. A mérőcellában két acélkorongot nyolc kis 

flexibilitású és nagy érzékenységű, radiálisan elhelyezkedő lamella köti össze. Minden 

második lamellára nyúlásmérő ellenállás került felragasztásra (Érzékenység: 0.5 Nm, 

mérési nyomatékhatár: 500 Nm). A mérőcella leírt elrendezése lehetővé teszi, hogy csak 

olyan nyomaték kerül mérésre, amely az erőkarok síkjában keletkezett. A 

forgatónyomaték adatokat a program minden esetben korrigálja a gravitáció (a 

mozgatott szegmens és a motor karjának súlya) következtében fellépő forgatónyomaték 

értékekkel. Nevezetesen a regisztrált forgatónyomaték értékek nem tartalmazzák a 

testszegmens és a motor karja által okozott nyomatékot. Az ízületi pozíció mérését a 

hajtásba beépített potenciométer végzi 0.01 rad pontossággal. A szervomotor sebességét 

a program a pozíció-idő függvény alapján vezéreli. Izokinetikus koncentrikus 

kontrakció során a sebesség ingadozás kevesebb, mint 0.05 rad s
-1

. 

 

Excentrikus-koncentrikus edzés 

Vizsgálatunkban a térdfeszítéseket minden esetben a domináns lábukkal hajtották végre 

a vizsgált személyek. Az edzésterhelés minden nap ugyanaz volt és az edzések minden 

alkalommal, minden vizsgálati személy számára ugyanabban a napszakban zajlottak.  

Az edzésprogram megkezdése előtt a vizsgált személyek öt perces, közepes intenzitású 

terhelést kaptak kerékpár ergométeren, amelyet az izmok passzív nyújtása követett.  

Ezután a Multicont II dinamométeren elvégeztek 2-2 izometriás kontrakciót 20, illetve 

50 fok szöghelyzetben, majd 3 excentrikus-koncentrikus kontrakciót. Ezek a bemelegítő 
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feladatok valójában megegyeznek a felmérő tesztek feladataival. A bemelegítő 

gyakorlatok elvégzését ismétlésről ismétlésre fokozatos erőkifejtéssel kellett elvégezni, 

de nem maximálissal. 

 Az E csoport egy edzés alkalmával 6x15 excentrikus-koncentrikus kontrakciót 

hajtott végre izokinetikus körülmények között, 60° ízületi szögtartományban, 20° és 80° 

ízületi hajlásszög között (3. ábra). A vizsgálati személyeknek erőt kellett kifejteni a 

dinamométer karjára, és amikor a kifejtett erő elérte az 50 Nm küszöböt, a kar 

automatikusan behajlította a térdízületet. A vizsgálati személyeket arra utasítottuk, hogy 

az izomnyújtás alatt (excentrikus fázis) a legnagyobb ellenállást fejtsék ki az ízület 

behajtását végző karral szemben és az ízület behajlításának megszűnése után a lehető 

legnagyobb erővel nyújtsák ki térdízületüket (koncentrikus fázis). A kar mozgásának 

sebessége az excentrikus-koncentrikus kontrakció alatt 1,05 rad · s ¹ (60 fok/s) volt. Az 

ismétlések között 2 másodperc, a sorozatok között 2 perc pihenőidő telt el. Az 

excentrikus fázisban elért csúcsnyomatékot rögzítettük, majd meghatároztuk a 90 

kontrakció értékének átlagát (MTr) minden edzésegységre. 
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3. ábra A Multicont II számítógép vezérlésű dinamométer oldalnézetből (A), a 

szervomotorhoz történő végtag rögzítése (B), valamint a dinamométeren végzett 

edzésgyakorlat kinetikai jellemzői (C). A gyakorlat kiinduló helyzete 20º-os térdízületi 

szöghelyzetben volt. 50 Nm küszöb-forgatónyomaték kifejtésekor a dynamométer karja 

állandó szögsebességgel behajlította a térdízületet (excentrikus fázis), miközben a 

vizsgálati személynek maximális erővel ellen kellett állnia. 80º elérésekor a kar 

visszafordult és ugyanakkora szögsebességgel a kiinduló helyzetig mozgott 

(koncentrikus fázis). A dynamométer karjára ebben a fázisban is erőt kellett kifejteni.  

 
 Az edzéskontrakciók mozgástartománya: 60º 

F     Az alsó végtag rögzítésének pontjában a dynamométer karjára kifejtett erő 

k     Az alsó végtag által képzett erőkar: a térdízület tengelye és a rögzítés pontja közötti szakasz 

 

4.1.1. A vizsgálati tesztek folyamán mért változók 

 

Az alkalmazott edzésprogram izomkontrakciókra gyakorolt hatásának megállapítására 

izometriás és nyújtásos-rövidüléses kontrakciókat végeztettünk. Minden esetben a 

kontrakciók során nyert adatokat a mérőrendszerhez tartozó személyi számítógép 

merevlemezén tároltuk későbbi elemzés céljából (mintavételi frekvencia: 500 Hz). A 

dinamométer szoftverje négy változót képes rögzíteni: idő, pillanatnyi nyomaték, 
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szöghelyzet, és pillanatnyi szögsebesség. Az így nyert adatokat Excel fájlba 

konvertáltuk, és a későbbiekben leírt számításokat ott végeztük el. 

 

Maximális izometriás forgatónyomaték 

A vizsgálati személyek három maximális izometriás kontrakciót hajtottak végre 50 

fokos térdízületi szöghelyzetben, éppen az edzéskontrakciók mozgásterjedelmének (20-

80 fok) felénél. A vizsgálati személyeknek lassan, fokozatosan kellett kifejteni az erőt.  

A nyomaték-idő görbékről meghatároztuk a maximális izometriás nyomatékot (M0) (4. 

ábra). Az izometriás nyomatékot 20 fokos térdízületi hajlásszögben is megmértük azért, 

hogy meghatározzuk a nyújtásos rövidüléses tesztkontrakció elindításához szükséges 

nyomaték küszöbértékét. Valamennyi térdízületi szög leírásánál az anatómiai 

meghatározást vettük alapul vizsgálatainkban, vagyis a teljesen nyújtott térdízület 

jelentette a nulla fokot. A vizsgálati személyeket arra kértük, hogy feszítsék meg 

térdfeszítő izmukat, és teljesen nyújtsák ki térdüket a nulla fok meghatározásához. A 

goniométert ebben a helyzetben rögzítettük a végtagra, és ehhez képest állítottuk be a 

dinamométer karját. Az aktuális térdízületi szög tehát mindig a tibia hossztengelye, 

valamint a nyújtott térdízület melletti tibia képzeletbeli egyenese által bezárt belső szög. 

 

 

 

4. ábra Maximális izometriás kontrakció alatt rögzített nyomaték-idő görbe.  
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Maximális excentrikus forgatónyomaték  

Ennél a tesztgyakorlatnál a vizsgálati személyek nyújtásos-rövidüléses kontrakciót 

hajtottak végre, és az izmok megnyújtására a motorokban tárolt energiamennyiséget 

használtuk fel. A feladata az volt, hogy a nyújtási energiát a lehető legrövidebb idő, 

illetve út alatt transzferálják izmaikba és használják fel a térdnyújtás alatti 

munkavégzésre. A térdfeszítő izmok nyújtása 20 fokos ízületi hajlásszögben kezdődött. 

A vizsgálati személyek ebben a helyzetben a lehető leggyorsabban erőt fejtettek ki a 

rögzített karra, majd amikor elérték a 20 fokos szögben megmért maximális izometriás 

nyomaték 60%-át, a motor automatikusan megkezdte a térdízület behajlítását a betáplált 

energiamennyiséggel. Azért alkalmaztuk ezt a 60%-os küszöbértéket, mert ekkora 

nyomaték kifejtése mellett már valószínű, hogy a motoros egységek nagy része 

bekapcsolódik (Freund 1983). A nyújtásnak maximális erővel ellen kellett állni, és a 

lehető legrövidebb idő alatt lefékezni a kart (excentrikus fázis), valamint térdnyújtással 

a lehető legnagyobb erővel és sebességgel visszahajtani az eredeti 20 fokos 

szöghelyzetbe (koncentrikus fázis), ahonnan a dinamométer által rögzített változók 

folyamatos mérése kezdődött, és ahol befejeződött (lásd 5. ábra). A nyújtáshoz 120 J 

nyújtási energiát alkalmaztunk. A 120 J azt a kezdeti munkavégzést jelenti, amellyel a 

szervomotor a térdízületet elkezdte behajlítani. A nyújtás közben a kar kezdeti 

szögsebessége 5,25 rad • sˉ¹ (300 fok/s) volt. Az excentrikus fázisban a kar fokozatos 

fékezése volt jellemző, egészen addig a pillanatig, amikor a motor energiája nullára 

csökkent és a kar megállításra került. Ezt azonnali koncentrikus fázis követte, ahol 

pedig a kar fokozatos gyorsítása volt jellemző, mivel ebben a fázisban az ellenállást 

csupán a szervomotor súrlódásából adódó ellenállás jelentette. Természetesen a 

vizsgálati személyek azt az utasítást kapták, hogy az excentrikus-koncentrikus átmenetet 

minél gyorsabban hajtsák végre. Ez a fajta nyújtásos-rövidüléses tesztkontrakció 

laboratóriumi körülmények között jól szimulálja az edzések során alkalmazott 

plyometriás gyakorlatokat, mint például a mélybeugrást, ahol az izmok elasztikus 

energiája kerül tárolásra és felhasználásra. Minden vizsgálati személy három kísérletet 

hajtott végre. Az erő-idő görbékből meghatároztuk az excentrikus nyomaték 

maximumát két fázisban: 1. az excentrikus fázis elején, amikor a térd behajlítása 

megkezdődik, és a nyomaték hirtelen megemelkedik (Mecc1). Ezt a szakaszt „short 

range stiffness”-nek nevezik, és a hirtelen nyomatéknövekedés az izom passzív 

elemeinek ellenállásából adódik (Morgan 1997). Ez a korai csúcsnyomaték akkor 

jelentkezik, ha a kontrakciót teljes sebességgel kezdjük el, mint ahogyan a vizsgálati 
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személyeket is erre utasítottuk; 2. az excentrikus fázis végén, amikor a kar teljes 

lefékezésével az excentrikus nyomaték a második csúcsát éri el (Mecc2) (5. ábra).  

 

 

 

5. ábra Maximális nyújtásos-rövidüléses tesztkontrakció alatt rögzített nyomaték-idő, 

szögsebesség-idő és szöghelyzet-idő görbék. 

 

Munkavégzés, mechanikai hatásfok 

A számítógépen rögzített pillanatnyi értékekből kiszámítottuk a nyújtásos-rövidüléses 

kontrakció alatt végzett negatív és a pozitív munkavégzés nagyságát (Wn és Wp), az 1. 

képlet szerint. Ez képlet a forgatónyomaték szögváltozás szerinti integrálja, vagyis a 

görbe alatti terület, ami a mechanikai munkavégzést mutatja. Az „1”-es szám az első kis 

területet jelenti, az „n” pedig az n-nediket, ami az utolsó terület nagysága. Ezeknek a kis 

(delta) területeknek az összege adja ki a teljes görbe alatti területet. 

 

 

n
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1. Képlet 
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Külön a negatív és pozitív munkavégzésre kapott értékekből pedig kiszámoltuk a 

térdfeszítők mechanikai hatásfokát (2. Képlet) 

  

 

 

               Wp(J)  

η (%) = ——————  · 100 

     (Wp (J) + Wn (J))           

 

2. Képlet 

 

Az izmok elektromos aktivitása (EMG)  

 

 

6. ábra EMG mérés a VL, VM és RF izmokra helyezett bőrelektródák segítségével 

 

A tesztfeladatok végrehajtása közben a combfeszítő izmok elektromos aktivitását 

mértük a vizsgálat alatt négy alkalommal (T1, T5, T6 és T7, lásd: 1. táblázat). A 

testszőrzet borotválása és alkohollal való megtisztítása után felületi elektródákat 
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(Ag/AgCl, átmérő: 1cm, elektródák középpontja közötti távolság: 3cm) helyeztünk el a 

vastus medialis (VM), vastus lateralis (VL), és a rectus femoris (RF) izomfejek fölé (6. 

ábra). Az elektródák elhelyezése a SENIAM (

. Az elektródák helyét megjelöltük a bőrön, így azok 

felhelyezése minden esetben azonos helyre történt. A referencia elektródát a patella fölé 

helyeztük Az elektromos jelek felfogása (1000Hz) és kiértékelése Noraxon telemetriás 

EMG készülékkel történt (Noraxon U.S., Inc., Scottsdale, AZ). A jeleket Myosoft 

software segítségével digitalizáltuk (Noraxon Myoclinical 2.10) és számítógép 

merevlemezén tároltuk. Izometriás kontrakció során az EMG jeleket a csúcsnyomaték 

(M0) elérésétől visszamért 200ms alatti tartományban rögzítettük, míg az excentrikus-

koncentrikus kontrakcióban Mecc1 és Mecc2 elérése előtti 50ms tartományban 

rögzítettük (7. ábra). Az EMG jeleket rektifikálás, szűrés (30 Hz alsó vágás, 300 Hz 

felső vágás) és simítás (25-50 Hz) után integráltuk (iEMG, μV/s) és normalizáltuk (8. 

ábra). A VL, VM és RF izmokra kapott értékeket összeadtuk, mely a négyfejű 

combizom elektromos aktivitására vonatkozik. 

 

Vérplazma kreatin kináz (CK) meghatározása 

Tíz ml vért vettünk le az antecubitális vénából, az experimentális csoportnál minden T 

alkalommal, a kontroll csoportnál csak T1, T4 és T6 időpontokban. A vért 10 percig 

centrifugáltuk plazmanyerés céljából. A CK aktivitást spektofotográfiai módszerrel 

végeztük (Dinabot Co. Ltd., Tokyo, Japan)  Dinabot Co. Ltd. teszt kitet használva. Ezt a 

módszert alkalmazva a normál referencia érték: 45-135 IU·l
-1

.  

 

Izomfájdalom meghatározása 

A vizsgálati személyeknek minden edzés előtt fel kellett becsülniük, hogy mekkora 

izomfájdalmat, izomlázat éreznek. Mindig a bemelegítés során kellett megállapítaniuk, 

hogy erőkifejtés közben mekkora a fájdalom egy 0-től 10-ig terjedő skálán 

(0=egyáltalán nem fáj, 10=nagyon fáj) (Mair és mtsi., 1995). 

 

 

http://www.seniam.org/
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7. ábra Felületi elektródák segítségével rögzített EMG jelek a VM, VL és RF izomból, 

izometriás és nyújtásos-rövidüléses kontrakció alatt. Az EMG jelek izometriás 

kontrakció alatt (bal) 200ms-os időintervallumban, nyújtásos-rövidüléses kontrakció 

alatt (jobb) pedig 50-50ms-os időintervallumban kerültek rögzítésre. Szürke sáv jelzi a 

mérési intervallumokat. 
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8. ábra. A vastus lateralis izomra helyezett felületi elektródákból nyert nyers EMG jel 

(A) maximális erővel végrehajtott izometriás kontrakció alatt. Az EMG jelek 

rektifikálás (B), majd simítás (C) után kerültek integrálásra. 

4.1.2. Az adatok statisztikai elemzése  

Leíró statisztikát (átlag és szórás) készítettünk a mért és kiszámolt változókra. Az 

alacsony létszámú minta, valamint a parametrikus statisztikai elemzésekre vonatkozó 

kritériumok miatt valamennyi változóra Shapiro-Wilk-féle W próbát alkalmaztunk a 

normalitás meghatározásához. A normalitás vizsgálat eredményei következtében nem 

paraméteres Friedman ANOVA eljárással meghatároztuk az edzés időbeli hatását az 

AA  

BB  

CC  
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alábbi változókban: MTr, M0, Mecc1, Mecc2, iEMG, W, η. A változók közötti 

különbségeket Wilcoxon-féle párosított minták post-hoc tesztjével határoztuk meg. 

Mivel a vizsgálati személyek kiindulási értékei valamennyi mechanikai és iEMG 

változóban szignifikánsan különböztek, ezért a T1-ről T2…T7-re történő százalékos 

változásokat hasonlítottuk össze a két csoport között, Mann-Witney U próba 

segítségével. Annak megállapítására, hogy a maximális akaratlagos erőkifejtés változása 

összefüggésben van-e az elektromos aktivitás változásával, Spearman-féle 

rangkorrelációt számoltunk a maximális forgatónyomatékok, valamint a hozzá tartozó 

iEMG értékek százalékos változása között. Friedman ANOVA teszt segítségével 

határoztuk meg az egyes mérési időpontokban mért CK és LDH értékek különbségeit. 

Post-hoc elemzéshez Wilcoxon-féle párosított minták próbáját alkalmaztuk. Mivel az 

izom fájdalom érzése diszkrét skálán került értékelésre, ezért a különbségeket nem 

paraméteres Mann Whitney-féle U próbával végeztük el. A statisztikai szignifikancia 

szintje valamennyi számításnál p<0.05 értékben volt meghatározva. 
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4.2. A második vizsgálat módszerei 

 

Vizsgálati személyek 

A vizsgálatra tizenhat egészséges, edzett férfi jelentkezett (életkor = 23.7 ± 5.9 év; 

testtömeg = 78.9 ± 891 kg; testmagasság = 177.5 ± 6.5cm), akiket véletlenszerűen két 

csoportba soroltunk. Az egyik csoport térdfeszítő edzést végzett nagy 

mozgásterjedelemben (120°, N csoport, n = 8), a másik csoport pedig kis 

mozgásterjedelemben (60°, K csoport, n = 8). A vizsgálati személyek testnevelés szakos 

hallgatók voltak, és napi rendszerességgel sportoltak. Egyikük sem jelentett térdsérülést 

sem a vizsgálat előtt, sem a vizsgálat alatt. A vizsgálati személyek tájékoztatást kaptak a 

vizsgálat esetleges kockázatairól. Ezt követően aláírásukkal megerősítették a 

vizsgálatban való részvételi szándékukat. A vizsgálati személyek azt az utasítást kapták, 

hogy a vizsgálat alatt mellőzzék a laboratóriumon kívül végzett, szokatlan, megterhelő 

fizikai munkát. 

 

 

 

9. ábra Az N csoport hason fekvésben, 10° és 130° között, 120°-os szögtartományban 

végezte az excentrikus térdfeszítő edzéseket. 

A kép forrása: Costa A. (2009) Doktori értekezés. Semmelweis Egyetem 

0º 

10º 

130º 
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Vizsgálati és edzéseszköz 

A mechanikai változók mérésére, valamint a térdfeszítővel végzett edzések 

elvégzéséhez az első vizsgálatban említett Multicont II számítógép vezérlésű 

dinamométert használtuk fel. A K csoport tagjai ülő helyzetben végezték az edzést, ahol 

a csípőízület szöge 120° fok volt. Az N csoport tagjai hason fekvésben helyezkedtek el, 

teljesen nyújtott csípő ízülettel, így a dinamométeren lehetőség volt nagyobb térdízületi 

szögtartomány eléréséhez (9. ábra) 

A vizsgálat folyamata 

Az edzésperiódus (2. táblázat) hat egymást követő napon végrehajtott edzésből állt (E1-

E7). A vizsgálati személyek excentrikus térdfeszítő edzést végeztek a jobb végtaggal. 

Minden edzés aerob bemelegítéssel kezdődött (öt perc alacsony intenzitású 

kerékpározás kerékpár ergométeren), majd a térdfeszítő és csípőhajlító izmok 

nyújtásával folytatódott. A bemelegítés után a vizsgálati személyek 6-szor 15 

izokinetikus excentrikus kontrakciót hajtottak végre maximális erővel. A K csoport a 

kontrakciókat 60°-os szögtartományban, 20° és 80° között hajtotta végre, 60° · sˉ¹ 

állandó szögsebességgel. Az N csoport 120° fokos szögtartományban, 10° és 130° 

között, 120· sˉ¹ állandó szögsebességgel hajtotta végre az edzéskontrakciókat (9. ábra). 

Mivel a kontrakció időtartama jelentősen befolyásolhatja a mikrosérülések 

kialakulásának mértékét (Nosaka és mtsai 2002), így ennek kiegyenlítése végett az N 

csoportnál a kontrakció sebessége kétszer akkora volt, mint a K csoportnál. A vizsgálati 

személyek a dinamométer karjára ellenállást fejtettek ki, amely a kar elindulását 

eredményezte (küszöbérték: 15 Nm). A mozgó kar ellen maximális erővel ellen kellett 

állni, majd a kontrakció végén a kar automatikusan visszaállt a kiindulási szöghelyzetbe. 

Az ismétlések között két másodperc, a sorozatok között pedig két perc telt el.  

 

2. táblázat K (n = 8) és N (n = 8) csoportok vizsgálati protokollja.  

 

1.n 

 

2.n 

 

3.n 

 

4.n 

 

5.n 

 

6.n 

 

Vér 

E1 

 

Vér 

E2 

 

Vér 

E3 

 

Vér 

E4 

 

 

E5 

 

 

E6 

 

n = a vizsgálat napja 

Vér = vérvétel 

E = edzés 



 50 

4.2.1. A vizsgálat alatt mért változók 

Excentrikus csúcsnyomatékok átlaga 

Az izokinetikus excentrikus kontrakció alatt mért pillanatnyi nyomatékértékek 

maximumát tekintettük csúcsnyomatéknak. Minden egyes kontrakció csúcsnyomatékát 

meghatároztuk, és edzésenként átlagoltuk (Mcs). 

Mikrosérülésekre utaló közvetett marker (CK) meghatározása 

Tíz ml vért vettünk le az antecubitális vénából a vizsgálat folyamán négy alkalommal: 

közvetlenül az első edzés előtt, majd 24, 48, és 72 órával az első edzés után. A 

vérminták az Országos Sportegészségügyi Intézet Kutató Osztályának laboratóriumában 

kerültek elemzésre. A vért 10 percig centrifugáltuk plazmanyerés céljából. A CK 

aktivitást spektofotográfiai módszerrel végeztük (Dinabot Co. Ltd., Tokyo, Japan) 

Dinabot Co. Ltd. teszt kitet használva. Ezt a módszert alkalmazva a normál referencia 

érték: 45-135 IU·l
-1

.  

Izomfájdalom meghatározása 

A vizsgálati személyeknek minden edzés előtt fel kellett becsülniük, hogy mekkora 

izomfájdalmat, izomlázat éreznek. Mindig a bemelegítés során kellett megállapítaniuk, 

hogy erőkifejtés közben mekkora a fájdalom egy 0-től 10-ig terjedő skálán (0 = 

egyáltalán nem fáj, 10 = nagyon fáj) (Mayr és mtsi., 1995).  

 

4.2.2. Az adatok statisztikai elemzése  

Leíró statisztikát (átlag és szórás) készítettünk a vizsgálat során mért változókra. Az 

alacsony létszámú minta, valamint a parametrikus statisztikai elemzésekre vonatkozó 

kritériumok miatt valamennyi változóra Shapiro-Wilk-féle W próbát alkalmaztunk a 

normalitás meghatározásához. Mcs értékek E1-ről E2…E6-ra történő százalékos 

változásait kiszámoltuk, és Mann-Whitney U próbával megvizsgáltuk a két csoport 

közötti különbséget. Az egyes változók időbeli változásait nem paraméteres, Friedman 

ANOVA teszttel állapítottuk meg, majd post-hoc elemzés céljából a Wilcoxon-féle 

párosított minták próbáját alkalmaztuk. Mivel az izomfájdalom szubjektív megítélése 

diszkrét skálán történt, a különbségek megállapításához Mann Whitney U próbát 

futtattunk. 
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V. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

 

5.1. Az első vizsgálat eredményei 

 

Valamennyi vizsgálati személy sérülés és egyéb probléma nélkül befejezte a vizsgálatot. 

 

5.1.1. Az experimentális csoport eredményei 

Mechanikai változók  

Az edzéskontrakciók alatt kifejtett excentrikus csúcs-forgatónyomatékok átlaga, MTr 

(10. ábra) 24%-kal emelkedett Tr1-ről Tr6-ra (p<0.05). A legnagyobb 

nyomatéknövekedés Tr7-re következett be (26%, p<0.05). 

  

10. ábra Az experimentális csoportban az edzéskontrakciók alatt kifejtett excentrikus 

csúcs-nyomatékok átlaga valamennyi edzésnapra. 

 * szignifikánsan különbözik  Tr1-től (p<0.05) 

 

A tesztkontrakciók alatt mért maximális forgatónyomatékok, M0, Mecc1 és Mecc2 

szignifikánsan csökkentek T1-ről T3-ra (15%, 8% és 16%, p<0.05) (3. Táblázat), és ez a 

nyomaték deficit szignifikánsan nagyobb volt M0 -nál és Mecc2-nél, mint Mecc1-nél. 

M0, Mecc1 és Mecc2 szignifikánsan növekedett T3-ról T5-re, T6-ra és T7-re (p<0.05). 
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Összességében M0 szignifikánsan nőtt T1-ről T7-re (p<0.05) (3. táblázat). Wn 

szignifikánsan nagyobb volt T2, T3, T4 és T5 időpontokban, mint T1-nél (p<0.05). Wp 

T1-ről T7-re szignifikánsan csökkent (p<0.05). A quadriceps femoris mechanikai 

hatásfoka (η) 9%-kal csökkent T1-ről T7-re (p<0.05). 

 

3. táblázat Az intenzív, excentrikus-koncentrikus edzések hatása a négyfejű combizom 

tesztkontrakciók alatt mért mechanikai változóira. 

                

                

  T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  

                               

                

Változó Csoport átlag (SD) átlag (SD) átlag (SD) átlag (SD) átlag (SD) átlag (SD) átlag (SD) 

                                

                

M0  EXP 238 (44) 177* (34) 203* (36) 229 (37) 242 (27) 262 (29) 268* (28) 

(Nm)            CON 300 (26) 279* (35) 279* (18) 284 (28) 303 (42) 308 (32) 302 (34) 

                

Mecc1                    EXP 216 (37) 193* (32) 200* (27) 201 (31) 207 (25) 223 (23) 228 (28) 

(Nm) CON 276 (34) 270 (30) 259* (35) 253* (28) 252* (41) 255 (25) 245* (21) 

                

Mecc2                   EXP 247 (55) 210* (53) 208* (35) 232 (30) 240 (34) 245 (22) 262 (23) 

(Nm) CON 272 (53) 254* (42) 249* (41) 234 (14) 268 (30) 268 (24) 270 (24) 

                

Wp  EXP 107,3 (25) 112,6 (22) 108,5 (17) 108,3 (19,2) 92,6 (32,4) 95,3 (8) 88,8* (12) 

(J) CON 78,4 (9,2) 75,8 (14,7) 82,2 (14,7) 86,3* (10,7) 88,6* (15,8) 93* (10,7) 98,7* (12,1) 

                

Wn  EXP 116,6 (2,2) 119,2* (1,6) 119,0* (2,2) 118,7* (3,2) 118,2* (2,0) 117,6 (1,5) 117,0 (2,0) 

(J) CON 115,1 (1,5) 115,5 (1,3) 115,7 (1,3) 116,5 (1,3) 116,4 (2,0) 116,8* (1,4) 117* (1,2) 

                

µ  EXP 47,3 (5,5) 48,1 (4,8) 47,4 (3,6) 47,4 (3,9) 46,4 (2,3) 44,7 (2,1) 43,0* (3,1) 

(%) CON 40,4 (2,7) 39,3 (4,3) 41,3 (4,8) 42,4 (3,0) 42,9 (4,1) 44,2* (2,8) 45,6* (2,8) 

                

 

M0 = maximális izometriás nyomaték 

Mecc1 = maximális excentrikus nyomaték a short range stiffness  

Mecc2 = maximális excentrikus nyomaték az excentrikus fázis végén  

Wp = pozitív munkavégzés 

Wn = negatív munkavégzés 

µ = mechanikai hatásfok 

T = felmérő teszt 

SD = szórás 

EXP = experimentális csoport (n = 10) 

CON = kontroll csoport (n = 7) 

* szignifikánsan különbözik  T1-től (p<0.05) 
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4. táblázat Az intenzív excentrikus-koncentrikus edzések hatása a négyfejű combizom 

tesztkontrakciók alatt mért elektromos aktivitására. 

                    

          
  T1  T5  T6  T7  

                   

          

 

Csoport 

 
Átlag 
 

(SD) 
 

Átlag 
 

(SD) 
 

Átlag 
 

(SD) 
 

Átlag 
 

(SD) 
 

  

M0                   
          
vastus medialis EXP 102 (41) 128* (49) 144* (67) 150* (65) 
 CON 236 (64) 247 (85) 226 (36) 246 (47) 
          
vastus lateralis EXP 267 (165) 394* (150) 376* (191) 343* (210) 
 CON 220 (64) 286* (115) 303* (81) 334* (97) 
          
rectus femoris EXP 326 (128) 400* (129) 374 (174) 416* (129) 
 CON 299 (55) 302 (94) 302 (71) 331* (83) 
          
VL+VM+RF EXP 695 (264) 923* (223) 895* (327) 911* (263) 
 CON 756 (124) 784 (163) 826 (102) 912* (190) 

                  

          
Mecc1          
          
vastus medialis EXP 25 (10) 31* (11) 35* (14) 36* (17) 
 CON 55 (12) 56 (16) 49 (11) 53 (12) 
          
vastus lateralis EXP 63 (48) 92* (40) 90* (46) 92* (61) 
 CON 52 (9) 67 (28) 65 (15) 73 (35) 
          
rectus femoris EXP 84 (49) 104 (39) 93 (27) 131* (30) 
 CON 60 (13) 76* (20) 56 (19) 75 (31) 
          
VL+VM+RF EXP 172 (89) 228 (63) 219* (68) 260* (63) 
 CON 156 (29) 192* (40) 168 (37) 201 (74) 

                  

          
Mecc2          
          
vastus medialis EXP 24 (8) 30* (9) 32* (16) 34* (20) 
 CON 51 (11) 65 (32) 60 (22) 44 (23) 
          
vastus lateralis EXP 67 (45) 98* (47) 81* (44) 86* (51) 
 CON 50 (14) 70* (25) 55 (25) 75 (41 
          
rectus femoris EXP 102 (57) 117 (38) 94 (41) 130 (35) 
 CON 68 (18) 80 (27) 61 (24) 74 (21) 
          
VL+VM+RF EXP 194 (81) 245 (60) 209 (75) 250* (60) 
 CON 165 (41) 212* (70) 171 (63) 211* (69) 

                    
 

Értékek µV·s –ban kifejezve (±SD) 

T = felmérő teszt 

EXP = experimentális csoport 

CON = kontroll csoport 

M0 = izometriás csúcsnyomaték elérésekor 

Mecc1 = „short range stiffness” alatti excentrikus csúcsnyomaték elérésekor 

Mecc2 = excentrikus fázis végén jelentkező csúcsnyomaték elérésekor 

* szignifikánsan különbözik T1-től, p<0.05 
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Elektromos aktivitás 

A négyfejű combizomra vonatkozó, Mecc1 alatt mért iEMG érték (4. táblázat) 

szignifikánsan magasabb volt T6 és T7 időpontokban, mint T1 időpontban (p<0.05). Az 

Mecc2 alatt mért iEMG érték szignifikánsan magasabb volt T7 időpontban, mint T1 

időpontban (p<0.05). Az M0 alatt mért iEMG érték szignifikánsan magasabb volt T5, T6 

és T7 időpontokban, mint T1 időpontban, majd a további teszt időpontokban változatlan 

maradt (p<0.05). 

 

Biokémiai változó 

A CK aktivitás (11. ábra) a T3 időpontban érte el a legmagasabb értéket (779 ± 332 U/l). 

A T3, T4, T5, T6 és T7 időpontokban mért értékek szignifikánsan magasabbak voltak, 

mint a kiindulási szint (202 ± 140 U/l, p<0.05), azonban az értékek T3-ról T6-ra, illetve 

T6-ról T7-re szignifikánsan csökkentek (p<0.05).  

 

 

11. ábra Az experimentális (EXP) és kontroll (CON) csoport CK koncentráció 

változása a vizsgálat folyamán.  

* szignifikánsan különbözik  T1-től (p<0.05) 
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Izomfájdalom 

A szubjektíven megítélt izomfájdalom (12. ábra) szignifikánsan nőtt és 24 órával az első 

edzést követően csúcsosodott (p<0.05). A további napokban a fájdalom fokozatosan 

csökkent, de négy nappal az első edzés után még mindig a kiindulási szintnél 

szignifikánsan nagyobb volt (p<0.05). A vizsgálat végére néhány vizsgálati személynél 

a fájdalom teljesen megszűnt. 

 

 

12. ábra A vizsgálati személyek által felbecsült, mozgás közbeni szubjektív 

izomfájdalom az első edzés előtt (pre), és attól kezdve 24 óránként. Az izomfájdalom 

mértékét egy 0-től 10-ig terjedő skálán (0 = egyáltalán nem fáj, 10 = nagyon fáj) kellett 

meghatározni. 

* szignifikánsan különbözik a  pre értéktől (p<0.05) 

 

5.1.2. A kontroll csoport eredményei 

M0 , Mecc1 és Mecc2 szignifikánsan csökkentek T1-ről T3-ra (7%, 6% és 9%, p<0.05, 

3. Táblázat), viszont E csoporttal ellentétben, T7-re nem következett be növekedés 

egyik változóban sem. Mecc1 és Mecc2 alatt mért iEMG értékek szignifikánsan nőttek 

T1-ről T5-re (p<0.05). M0 alatt mért iEMG szignifikánsan nőtt T1-ről T7-re (p<0.05). 

Wn szignifikánsan nagyobb volt T6 és T7 időpontokban, mint T1-nél. Wp 
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szignifikánsan nagyobb volt T4-nél (p<0.05), mint T1-nél, a legnagyobb értéket pedig 

T7 alatt érte el (p<0.05). A quadriceps femoris mechanikai hatásfoka (η) 12%-kal nőtt 

T1-ről T7-re (p<0.05). Huszonnégy órával az első edzést követően jelentős 

izomfájdalom alakult ki (p<0.05), mely az azt követő napokban lecsökkent.  

5.1.3. Különbségek a két csoport között 

M0 és Mecc1 T1-ről T2-re, illetve T1-ről T7-re történő százalékos változása az E 

csoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint a C csoportban (p<0.05). M0 alatt mért 

iEMG százalékos változása T1-ről T5-re szignifikánsan nagyobb volt E csoportban, 

mint C csoportban (p<0.05). Az izomfájdalom E csoportban szignifikánsan nagyobb 

volt 24, 48, 72 órával, valamint 4 nappal az első edzést követően, mint C csoportban 

(p<0.05).  T4 és T6 időpontokban a CK aktivitás szignifikánsan nagyobb volt E 

csoportnál, mint C csoportnál (p<0.05).   
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5.2. A második vizsgálat eredményei 

 

Átlagolt forgatónyomaték 

Mcs változásai az 13. ábrán láthatók. A második edzés alatti Mcs értékek mindkét 

csoportnál szignifikánsan csökkentek (N csoportnál 25%, K csoportnál 14%, p<0.05). N 

csoportnál Mcs tovább csökkent E3-ra (E1-hez képest 40%), majd a további edzések 

alkalmával növekedett, azonban az edzésprogram végére sem tért vissza a kiindulási 

értékre. E6-nál is szignifikánsan kisebb volt, mint E1-nél (p<0.05). A K csoportnál Mcs 

visszatért a kiindulási szintre E3-nál. E6-ra pedig 11%-os növekedés következett be E1-

hez képest (p<0.05). Mcs százalékos változásai (14. ábra) E1-ről E3, E4, E5 és E6-ra 

szignifikánsan különböztek a két csoportban (p<0.05). 

 

 

 

13. ábra Az edzéskontrakciók alatt elért csúcsnyomatékok átlagának (Mcs) változása N 

és K csoportoknál, a hat edzés folyamán (E1-E6). 

* szignifikánsan különbözik E1-től (p<0.05) 
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14. ábra Mcs E1-ről E2, E3, E4, E5 és E6-ra számolt százalékos változásainak 

összehasonlítása N és K csoportok között. 

* szignifikáns különbség a két csoport között (p<0.05) 

 

A vérplazma CK aktivitása 

Huszonnégy órával E1 után a vér CK aktivitása szignifikánsan nőtt mindkét csoportnál 

(p<0.05) (15. ábra). N csoportnál a CK aktivitás 5216 IU/l-re emelkedett (p<0.05) a 

vizsgálat utolsó napjára (144h), a hatodik edzésnapra. Az utolsó napon a CK aktivitás 

szignifikánsan különbözött a két csoportnál (p<0.05). 

 

Izomfájdalom 

Mindkét csoportnál szignifikáns izomfájdalom alakult ki, mely 24 (K csoport), illetve 

48 órával (N csoport) az első edzés után tetőzött (16. ábra). A további edzések 

alkalmával az izomfájdalom csökkent, és a vizsgálat végére mindkét csoportnál 

csaknem teljesen megszűnt. Szignifikáns különbség volt a csoportok között 48, 72 óra, 

4 és 5 nappal E1 után (p<0.05). 
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15. ábra Kreatin kináz (CK) aktivitás változása a két csoportban az első edzés előtt 

(pre), 24, 48 és 144 órával az első edzés (E1) után 

*  szignifikánsan különbözik pre értéktől (p<0.05)    

** szignifikánsan különbözik pre értéktől (p<0.005)  

#  szignifikáns különbség a csoportok között (p<0.05) 

 

 

16. ábra A szubjektív izomfájdalom változása és összehasonlítása N és K csoportoknál 

az első edzés előtt (pre), valamint az összes többi vizsgálati napon. 

* szignifikánsan különbözik pre értéktől (p<0.05)    

# szignifikáns különbség a két csoport között (p<0.05) 
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VI. MEGBESZÉLÉS 

 

Jelen értekezés azokat az eredményeket foglalja össze, melyek a mindennapos intenzív, 

térdfeszítő izmokkal végzett edzések mechanikai és élettani hatásainak vizsgálatában 

kaptunk. Kérdéseink alapvetően abból a problémából indultak ki, hogy a 

mikrosérülések, és az azok következtében kialakuló erőkifejtési deficit vizsgálatára 

eddig főleg alapkutatások irányultak, és azok főleg az egyszeri edzések hatásait 

vizsgálták (Jones és mtsai 1987, Clarkson és mtsai 1986, Eston és mtsai 1996, Howell 

és mtsai 1993, Nosaka és Sakamoto 2001). Ezek a kutatások főleg a nem antigravitációs 

izmokkal végzett maximális intenzitású edzések hatását írja le, edzetlen vizsgálati 

személyeken (Jones és mtsai 1987, Nosaka és Clarkson 1996, Nosaka és Sakamoto 

2001). Vizsgálataink egyik fő célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy az intenzív, 

térdfeszítőkkel végzett excentrikus-koncentrikus edzés milyen hatással van az 

izomfájdalomra, valamint az izom mechanikai, biokémiai és neurális mutatóra, akkor, 

ha az edzéseket naponta elvégzik. Vizsgálataink másik célja az volt, hogy 

megállapítsuk, hogy a mindennapos excentrikus térdfeszítő edzés hogyan befolyásolja 

az izom mechanikai és biokémiai mutatóit, ha az edzést eltérő mozgásterjedelemmel 

végzik. A korábbi nemzetközi kutatómunkákhoz képest vizsgálataink módszereiben és 

adatkiértékelésében fellelhető néhány olyan tényező, amely új ismeretek megszerzését 

tette lehetővé. Ezek közé sorolható például az átlagolt forgatónyomatékok vizsgálata az 

edzés teljes folyamatában; nemcsak az izometriás, de az excentrikus kontrakció alatti 

nyomaték változók meghatározása; a mechanikai hatásfok meghatározása; az iEMG 

folyamatos nyomonkövetése.  

 Az első vizsgálatban edzett, egészséges vizsgálati személyek három egymást 

követő napon, majd egy nap pihenőnap után négy, további egymást követő napon 

végeztek intenzív edzéseket a térdfeszítő izmokkal. Kutatási hipotézisünknek 

megfelelően a vizsgálat elején az akaratlagos maximális forgatónyomatékban átmeneti 

csökkenés következett be, majd az edzésperiódus végére növekedést tapasztaltunk. Az 

átmeneti erőcsökkenés valószínű, hogy mikrosérülések kialakulása miatt következett be, 

melyet a vérplazma megemelkedett CK aktivitása is alátámaszthat. Hipotézisünket 

abból az elméletből származtattuk, mely szerint az izom fokozódó elektromos aktivitása 

kompenzálhatja az excentrikus edzés utáni átmeneti erődeficitet (Chen és Hsieh 2001, 
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Hortobágyi és DeVita 2000, Howatson és van Someren 2008), vagyis a 

sorozatterhelések alkalmával a mikrosérülések mellett korai neurális adaptáció 

következhet be. Megfigyeltük, hogy a vizsgálatban a maximális akaratlagos nyomaték 

kifejtésében jelentős kezdeti visszaesés következett be, és növekedett a CK aktivitás, 

jelezve mikrosérülések kialakulásának lehetőségét. Ugyanakkor a harmadik naptól 

ezeknek a mechanikai mutatóknak a gyors visszaépülését figyelhettük meg, elsősorban 

az edzések alatt mért átlagnyomatékban. Ugyanaz az edzésgyakorlat, amely a kezdeti 

izommechanikai deficitet okozta, a hetedik edzés után 26%-os dinamikus, és 12%-os 

izometriás nyomatéknövekedést eredményezett, más kutatási eredményekhez hasonlóan 

(Hortobágyi és mtsai 2001). A kezdeti edzések jelentős izomfájdalmat okoztak, de a 

további intenzív edzések ellenére a fájdalom csökkenni kezdett, és néhány vizsgálati 

személynél teljesen meg is szűnt. 

 

6.1. Az első edzés akut hatásai 

 

A korábbi tanulmányok szerint 24 órával az intenzív excentrikus kontrakcióval végzett 

edzés után a maximális erőkifejtő képesség jelentősen csökken (Brown és mtsai 1997, 

Muramaya és mtsai 2000, Nosaka és Sakamoto 2001), párhuzamosan az izom, 

szarkomer szintjén történő ultrastrukturális változásaival (Armstrong 1984, Fridén és 

mtsai 1983, Jones és mtsai 1986). Bár a jelen vizsgálat nem tért ki közvetlenül az izom 

ultrastrukturális vizsgálatára, a mikrosérülésekre utaló jelek, mint a vérplazma CK 

aktivitásának növekedése, a maximális erőkifejtő képesség csökkenése, valamint az 

izomfájdalom kialakulása kimutathatók. Murayama és mtsai (2000) karhajlítókon 

végzett egyszeri alkalommal történő excentrikus edzés hatását vizsgálta, és 24 

maximális erejű excentrikus könyökhajlítás következtében a maximális izometriás erő 

40%-ra esett vissza. Nosaka és Sakamoto (2001) vizsgálatában ez az érték 45, illetve 69 

% volt, attól függően, hogy milyen könyökízületi szöghelyzetben történt az edzés, és a 

vér CK aktivitása több mint 13.000IU/l volt. Feltételezzük, hogy a felső végtagi hajlító 

izmokkal végzett excentrikus erőkifejtés nagyobb mértékben váltja ki a mikrosérülések 

tüneteit, szemben az alsó végtagi antigravitációs izmokkal, amelyeket a helyváltoztató 

mozgások (járás, futás, stb.) során minden nap érnek nyújtó hatások. Ezt a feltételezést 

mások igazolták is, Jamurtas és mtsai (2005) megfigyelték, hogy egyszeri excentrikus 

edzést követően a mikrosérülések kialakulása jelentősebb, a regenerációs idő pedig 
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hosszabb volt azoknál, akik az edzést a karhajlítókkal végezték, szemben a 

térdfeszítőkkel (Girard és mtsai 2009). Brown és mtsai (1997) azonban, egy szintén 

térdfeszítőkön, mint antigravitációs izmokon végzett vizsgálat alkalmával meglepő 

eredményre jutottak. Vizsgálatukban 50 maximális excentrikus kontrakció után 24 óra 

elteltével a maximális izometriás erő megközelítőleg 72 %-ra esett vissza, 72 óra 

elteltével pedig tovább csökkent 60 %-ra. A mi első vizsgálatunkban 6x15 kontrakció 

után a 24 órás érték 85 % volt és 72 óra elteltével pedig az izometriás erő már visszatért 

a kiindulási értékhez. Megfigyelhető tehát, hogy az első edzést követő harmadik napon 

a két vizsgálatban a maximális izometriás erő eltérő irányba módosul. Ennek egyik oka 

lehet az ízületi mozgásterjedelem nagysága az excentrikus kontrakció alatt. Nosaka és 

Sakamoto (2001) megfigyelték, hogy a nagyobb izomhossznál történő nyújtás 

jelentősebb mikrosérülést vált ki. Brown és mtsai (1997) edzésprotokolljában a nyújtás 

100 fokos szögtartományban zajlott, míg a mi vizsgálatunkban csak 60 fokos 

szögtartományban Ezen kívül Brown vizsgálati személyei hason fekve végezték a 

gyakorlatot, mely a quadriceps femoris izom rectus femoris fejének további nyújtását 

eredményezte. Borwn és mtsai-nak eredményei egyeznek a jelen értekezésben közölt 

második vizsgálatunk eredményeivel, ahol az egyik csoportunk 120 fokos 

szögtartományban, hason fekvésben végzete a kontrakciókat, és hasonlóan drasztikus 

csökkenés következett be az erőkifejtő képességben (ennek a vizsgálatunknak a 

megbeszélésére később térünk ki). A mikrosérüléseket indukáló edzésekről szóló 

tanulmányokat összevetve tehát azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a nagy, 

antigravitációs izmok, mivel mindennap folyamatosan használatban vannak, általában 

kisebb mértékben reagálnak az edzésre, azaz a mikrosérülések tünetei csekélyebbek, 

mint a kis, nem antigravitációs izmoknál.  

 A vizsgálati eredmények összehasonlításánál rendkívül lényeges szempont a 

vizsgálati személyek edzettségi háttere, mivel az előzetes edzettségi állapot egy 

úgynevezett „védő hatást” (Nosaka és mtsai 2001a) válthat ki. A védő hatás azt jelenti, 

hogy egy szokatlan edzés elvégzése után egy második edzés már jóval kisebb mértékű 

mikrosérülést okozhat, és ez a hatás akár hónapokig is eltarthat (Nosaka és mtsai 

2001a). Szinte valamennyi korábbi vizsgálatban edzetlen személyekkel végeztették az 

edzéseket mikrosérülések provokálására, és ez is oka lehet a drasztikus 

erőcsökkenésnek, a magas CK aktivitásnak, és a hosszantartó regenerációnak. Jelen 

vizsgálatban a vizsgálati személyek sportolói háttérrel rendelkeztek, valamennyien 

szárazföldi sporttevékenységet végeztek, napi rendszerességgel. Így ezeknél a vizsgálati 
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személyeknél korábbi excentrikus kontrakciókat tartalmazó sportmozgások valószínű, 

hogy enyhítették a laboratóriumban végzett edzések mikrosérüléseket okozó hatását, így 

a CK aktivitás változását is (Vincent és Vincent 1997). Egyesek szerint például a gyors, 

nagy erejű kontrakciókat tartalmazó edzéstapasztalat növelheti a szarkolemma 

integritását, és ez által csökkentheti az izomfehérjék vérbe történő kiáramlását (Ebelling 

és Clarkson 1989). 

Érdekes, hogy a második edzés alatt mért nyomatékok nem csökkentek az 

elsőhöz képest, viszont az ugyanazon a napon végzett tesztkontrakciók alatt mért 

izometriás és excentrikus nyomatékok jelentősen csökkentek a kiindulási szinthez 

viszonyítva, és az izomfájdalom is jelentős volt. Erre a jelenségre egyik magyarázat 

lehet az edzéskontrakciók és tesztkontrakciók végrehajtási módja közötti különbözőség: 

például a nyújtásos-rövidüléses kontrakció tesztfeladat 60%-os izometriás erőkifejtést 

követően indult el. Úgymond, a különbség oka a feladat módjának specifikusságában 

kereshető. A másik magyarázat a bemelegítés hatása lehet. A vizsgálati személyek az 

első három edzést számos tesztkontrakció után kezdték el, amely mintegy bemelegítő 

hatásként kedvezhetett az edzéskontrakciók alatti nyomaték kifejtésében. 

Térdfeszítőkkel végzett erőedzés alapú bemelegítő gyakorlatok például fokozhatják az 

izom erőkifejtő képességét azáltal, hogy fokozódik az elektromos aktivitása (Girard és 

mtsai 2009). Ráadásul azt is kimutatták, hogy az izomláz annak ellenére is kialakulhat, 

hogy az erőkifejtő képességben nem jön létre deficit (Tofas és mtsai 2008) 

A másik érdekes jelenség az experimentális csoport eredményeiben a 

tesztkontrakciók alatt mért maximális excentrikus és maximális izometriás nyomatékok 

változásának tendenciája. Mint ahogyan azt a módszerekben is említettük, az 

excentrikus tesztkontrakció alatt két csúcsnyomatékot mértünk: közvetlenül a 

kontrakció elején, az izmok passzív feszüléséből adódó csúcsnyomatékot (Mecc1), és a 

kontrakció végén, az erőmérő kar teljes lefékezésekor jelentkező csúcsnyomatékot 

(Mecc2). Az első edzést követően Mecc1 csökkenése (8%) szignifikánsan kisebb volt, 

mint M0 csökkenése (15%). Feltételezhető, hogy az első edzés fokozta az izom 

merevségét (Nosaka és Clarkson 1996), nyugalmi feszülését (Howell és mtsai 1993), és 

az izom hirtelen nyújtásakor az excentrikus fázis elején a fokozott izomfeszülés 

pozitívan befolyásolhatta a nyomaték kifejtését. Ezzel szemben a lassú, fokozatosan 

történő maximális izometriás nyomaték kifejtésében az izom fokozott feszülése nem 

kedvezett. 
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6.2. A többször végrehajtott edzés hatásai 

 

Az egyszer elvégzett edzés mikrosérülésekre kifejtett hatásainak vizsgálata mellett a 

kutatók a harántcsíkolt izom „védő” mechanizmusának kialakulását az edzés újbóli 

megismétlésével igyekeztek feltárni. A vizsgálatokban a két edzés között 3-6 nap 

(Nosaka és Clarkson 1995), két hét (Nosaka és mtsai 2001b), vagy akár 6 hónap 

(Nosaka és mtsai 2001a) edzésmentes időszakot is beiktattak. Valamennyi esetben az 

izomfájdalom, a maximális akaratlagos erőkifejtés csökkenése, és a vérplazma CK 

aktivitása a második edzés után jelentősen kisebb volt, igazolva azt, hogy az izomban 

kialakult védekező mechanizmus hatása akár hónapokig is eltarthat. Ezek az adaptációs 

folyamatok azonban nem vezettek a maximális erőkifejtés növekedéséhez. Chen és 

Hsieh (2001) tanulmányában a vizsgálati személyek naponta végeztek excentrikus 

karhajlító edzéseket, és szerzők azt feltételezték, hogy már korán, a vizsgálat elején 

adaptáció következhetett be. Jelen vizsgálati programunk hasonló volt Chen és Hsieh 

(2001) programjához, viszont mi a térdfeszítők edzését végeztettük, és a harmadik és 

negyedik edzés között egy pihenőnapot iktattunk be. Azt tapasztaltuk, hogy a legkisebb 

csökkenés (4%, nem szignifikáns), és a legnagyobb növekedés (26%) magában az 

edzéskontrakciók alatti nyomaték kifejtésében következett be. Valamennyi 

tesztkontrakcióban mért maximális nyomaték csökkenése kisebb volt, regenerálódása 

pedig gyorsabb volt vizsgálatunkban, mint Chen és Hsieh vizsgálatában. Ennek oka a 

már előzőekben említettek szerint abban keresendő, hogy a nagy antigravitációs izmok 

kevésbé reagálnak, illetve gyorsabban regenerálódnak az intenzív, megterhelő edzések 

következtében, mint a kis, nem antigravitációs izmok (Evans és mtsai 1990, Freund 

1983). Továbbá az általunk alkalmazott vizsgálati személyek edzettségi háttere is 

megmagyarázhatja a különbséget a mi vizsgálati eredményeink és azok az eredmények 

között, melyeket edzetlen személyek esetében kaptak (Chen és Hsieh 2001, Hortobágyi 

és DeVita 2000, Hortobágyi és mtsai 2001). 

Chen és Hsieh (2001), hipotézisük ellenére, vagyis hogy a mindennap elvégzett 

excentrikus edzés súlyosbítja a mikrosérülések kialakulását, arra az eredményre jutottak, 

hogy a mindennapos edzés az egyszer elvégzett edzéshez képest nem okozott nagyobb 

erődeficitet. Elfogadott tény, hogy az akaratlagosan kifejtett erő csökkenése excentrikus 

edzés után az izom mikrostrukturális változásainak, és a kevesebb működő kontraktilis 

elemnek tulajdonítható (Armstrong 1984, Jones és mtsai 1986). Chen és Hsieh (2001) 

elgondolkodtak azon, hogy a megváltozott rostokat tartalmazó motoros egységek 
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kikapcsolása, és az ép motoros egységek fokozott elektromos aktivitása lehet az oka 

annak, hogy a sorozatedzések alkalmával nem következik be további erődeficit. 

Hortobágyi és mtsai (1998) által végzett vizsgálatban a vizsgálati személyek két 

excentrikus térdfeszítő edzést végeztek két hét szünettel. Bár a második edzés után az 

átlagos EMG jelentősen csökkent, megfigyelték, hogy néhány vizsgálati személynél az 

EMG nem változott, annak ellenére, hogy mikrosérülések kimutathatók voltak. Más 

vizsgálatokban fiatal és idősödő edzetlen személyeknél hét excentrikus térdfeszítő edzés 

után jelentősen nőtt az izom elektromos aktivitása és akaratlagos erőkifejtő képessége, 

annak ellenére, hogy enyhe mikrosérülésre utaló jelek voltak (Hortobágyi és DeVita 

2000, Hortobágyi és mtsai 2001). Ez valószínű, hogy egy neurális kompenzációs 

mechanizmus eredménye az erőszint fenntartása érdekében, a sorozatedzések alatt. 

Néhány vizsgálatban azt is megfigyelték, hogy traumatikus izomsérülések esetén az 

izom ép régiói fokozott EMG aktivitásukkal kompenzálják a kiesett részek működését 

(Edgerton és mtsai 1996, Boucher és mtsai 1989). Ez a mechanizmus nem csak egy 

izmon belül, hanem szinergisták között is működik, és mindez a mozgáskoordináció 

jelentős megváltozását is eredményezi. Hortobágyi és DeVita (2000), valamint 

Hortobágyi és mtsai (2001) által végzett vizsgálatokban azonban EMG méréseket csak 

az edzésprogram végén végeztek, és így az adatok nem igazolják azt, hogy korábban, 

akár néhány napon belül is létrejöhet neurális adaptáció, mint azt, ahogyan Chen és 

Hsieh (2001) is feltételezték.  Vizsgálatunkban a térdfeszítők EMG aktivitását az első 

edzést követően 72 óra múlva, valamint egy és három nappal az utolsó edzés után 

mértük. Az izometriás és excentrikus erőkifejtés alatt mért iEMG érték jelentősen nőtt 

(29-50%) a vizsgálat végére. Az izometriás erőkifejtés alatt mért iEMG pedig már 72 

órával az első edzés után nőtt, amikor még a CK érték is magas volt, és az izomfájdalom 

is jelen volt. 

Vizsgálatunkban az EMG adatok kiértékelésekor érdekes jelenséget figyeltünk 

meg. Az EMG jeleket az excentrikus tesztkontrakciók alatt 50ms-os, izometriás 

kontrakció alatt pedig 200ms-os időintervallumban rögzítettük, de időarányosan a két 

különböző típusú kontrakció alatti iEMG értékek hasonlóak. Ráadásul, bár 

statisztikailag nem ellenőriztük, az experimentális csoportnál az időarányos excentrikus 

iEMG értékek egyes tesztidőpontokban az izometriás tesztkontrakciók alatt mért 

értékeknél nagyobbak. Már korábban említettük, hogy általában a maximális 

excentrikus kontrakció alatt kisebb neurális aktivitás figyelhető meg, mint a maximális 

koncentrikus kontrakció alatt (Grabiner és mtsi 1995), mely az excentrikus kontrakció 
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egyik sajátosságának tekinthető. Ezzel ellentétben azonban azt is megfigyelték, hogy ha 

a vizsgálati személyek arra számítanak, hogy koncentrikus kontrakciót kell 

végrehajtaniuk, és váratlanul a vizsgálatban használt dinamométer excentrikusan 

megnyújtja izmukat, akkor nincs különbség a két fajta kontrakció alatt mért EMG 

aktivitásban (Grabiner és Owings 2002). Bár vizsgálatunk tesztfeladataiban nem 

excentrikus és koncentrikus kontrakciókat, hanem izometriás és nyújtásos rövidüléses 

kontrakciókat alkalmaztunk, vizsgálati személyeink előzetesen ismerték a feladatot: 

nyújtásos rövidüléses kontrakciónál a térdízületet behajlító kart minél rövidebb idő alatt 

és minél nagyobb erővel vissza kellett hajtani a kiindulási pozícióba. Ennek tudatában 

feltehetően már az excentrikus kontrakció alatt fokozódott a qadriceps femoris EMG 

aktivitása, mielőtt a koncentrikus fázis, azaz a „legyőző” mozdulat megkezdődött volna, 

és ez az aktivitás azonos, vagy néhány esetben magasabb volt, mint a maximális 

izometriás kontrakció alatt mért EMG aktivitás. Feltételezhetően az olyan 

edzésgyakorlatoknál, ahol gyors excentrikus és koncentrikus szakaszok váltogatják 

egymást, és a cél a minél nagyobb izommechanikai teljesítmény elérése (pl. plyometriás 

gyakorlatok), valószínű, hogy ez magas EMG aktivitással párosul, amely 

feltételezhetően a központi idegrendszer sajátos működési stratégiájának köszönhető. 

Bár a térdfeszítők elektromos aktivitása az edzésperiódus alatt jelentősen nőtt, 

másik hipotézisünk, mely szerint a mikrosérülések által bekövetkezett erődeficitet 

myoelektromos aktivitás növekedése kompenzálja, csak részben igazolódott be. Bár a 

maximális izometriás erőkifejtés és az iEMG növekedése párhuzamos tendenciát mutat, 

ezeknek a mutatóknak a változása nem korrelált egyetlen mérési időpontban sem, így 

ezt a hipotézist közvetlenül nem tudjuk alátámasztani. A kapcsolat hiánya annak 

tulajdonítható, hogy az adaptációs folyamatokban nem csak neurális, hanem más 

tényezők is szerepet játszhatnak (pl. metabolikus, vagy kötőszöveti), és ezek a tényezők 

is nagy variabilitással jelentkezhetnek az egyének között. Annak ellenére, hogy a 

mindennapos edzés mikrosérülések kialakulását eredményezi, korai neurális adaptáció 

következhet be. Az azonban tisztázatlan, hogy az első edzés után, a további edzések 

nem okoznak-e újabb mikrosérüléseket. Ha a két jelenség, vagyis mikrosérülések 

kialakulása és idegi adaptáció egyidejűleg következik be, akkor ez lehet a magyarázata 

annak, hogy vizsgálatunkban miért nem volt további erőcsökkenés a további edzések 

után. Vizsgálatunkban a mikrosérülések folyamatos kialakulását a szokatlannál 

magasabb CK szint is alátámaszthatja, amely még az utolsó edzés után is magas volt, és 

csak három pihenőnap után állt vissza a kiindulási szintre. Az edzésciklus végén az 
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EMG növekedés párhuzamosan az izometriás erő növekedésével arra utal, hogy 

fokozódott az izom elektromos aktivitása (korábban nem használt motoros egységek 

bekapcsolása, de valószínűleg a bekapcsolt motoros egységek tüzelési frekvenciájának 

növekedése) a csökkent erőkifejtő képesség kompenzálására. A vizsgálati eredményeink 

azt mutatják, hogy a nagy intenzitású excentrikus-koncentrikus edzésprogramban 

mikrosérülést okozó és izmot regeneráló folyamatok párhuzamosan zajlanak, még 

edzett vizsgálati személyeknél is.  Ez a kettős folyamat magyarázhatja meg azt, hogy 

miért nem következett be további erőcsökkenés az első edzés utáni edzések alkalmával, 

és hogy a CK szint miért maradt magas még az edzésprogram vége felé is. 

Elgondolkodtató, hogy vajon az újabb és újabb mikrosérülések kialakulásával miért 

nem maradt meg az izomfájdalom. Egyes szerzők alátámasztották, hogy a CK szint és 

az izomfájdalom között gyenge összefüggés van egyszer elvégzett edzés után 

(Muramaya és mtsai 2000). Mivel vizsgálatunkban csak hét edzést végeztek el, nem 

tudjuk megmondani a CK aktivitás milyen tendenciát mutatott volna, ha az edzéseket 

tovább folytatják. Az gyakorlatban is, és az irodalomból is ismert, hogy élsportolóknál a 

CK szint folyamatosan magasan van az alapozó időszakban, és gyakran még verseny 

időszakban is, annak ellenére, hogy izomfájdalmuk nincs (Hortobágyi és Denahan 

1998). Feltételezhetően a CK magas szintje a vérben elsősorban, ha nem is kizárólag, a 

sejtmembrán permeabilitásának növekedésével van összefüggésben, ami nem feltétlenül 

jár együtt a szarkoplazmatikus retikulum sérülésével, amely az izom szarkomerek 

integritásának időleges felbomlását eredményezi. Abban az esetben, ha az izmot felépítő 

molekulák integritása felbomlik, akkor a szervezet valószínűleg idegen anyagként 

észleli ezeket a molekulákat és igyekszik azokat elszállítani vagy megsemmisíteni. Ez 

gyulladásos folyamatot indít el az izomban, amely irritálja az izomban lévő 

idegvégződéseket. Ezt érzékeljük izomfájdalomként. Feltehetően ezért nem találtak a 

kutatók minden esetben összefüggést az izomfájdalom mértéke és a vér CK szintje 

között. Ezt a feltételezést támasztják alá vizsgálati eredményeink indirekt módon. Ha 

egyszeri excentrikus edzés hatását vizsgáljuk, akkor valószínűleg az edzést követő két-

három napban a sejthártya permeabilitásának növekedése és a szarkoplazmatikus 

retikulum helyreállítódásának folyamata egyidejűleg történik.  Feltehetően a további 

excentrikus edzés nem befolyásolja az izomszerkezet rekonstrukcióját, amelyet a 

harmadik nap utáni erőnövekedés is alátámaszt.   

A vizsgálatok nagy része maximális izometriás erő mérésével demonstrálja a 

mikrosérülések által okozott negatív hatást az izom erőkifejtő képességére. (Muramaya 
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és mtsai 2000, Prior és mtsai 2001, Nosaka és Clarkson 1995, Nosaka és Skamoto 2001, 

Chen és Hsieh 2001), és sokkal kevesebb adat mutatja, hogy más típusú erőkifejtési 

módokra milyen hatással van a szokatlan edzés (MacIntyre és mtsai 2000). Mivel a 

sportmozgások nagy része dinamikus körülmények között zajlik, sportspecifikus 

szempontból kedvezőbb, ha olyan teszteket is elvégeztetünk, amely jobban tükrözi az 

egyén aktuális sportteljesítő képességét. Jelen esetben a vizsgálati személyek reaktív 

erőkifejtő képességét nyújtásos-rövidüléses kontrakcióval mértük fel. Ez lehetővé tette, 

hogy egy előre beprogramozott nyújtási energiát alkalmazva, izoláltan a quadriceps 

femoris izmot vizsgálva egy olyan helyzetet szimuláljunk, mintha az izom éppen egy 

függőleges felugrás közben működne. A nyújtásos-rövidüléses kontrakció alatt 

kiszámítottuk az izom negatív és pozitív munkavégzését, valamint mechanikai 

hatásfokát. Vizsgálatunk meglepő eredménye a quadriceps femoris izom mechanikai 

hatásfokának alakulása az edzésprogram alatt. Huszonnégy órával az első edzést 

követően az izometriás erő 15%-kal csökkent, az izom mechanikai hatásfoka azonban 

nem változott. Ennek magyarázata lehet az a jelenség, amelyet már korábban 

említettünk, mely szerint valószínű, hogy az első edzéstől fokozódott az izom  

merevsége (stiffness), amely növelte az izom passzív feszülését. Ez a fokozott 

izomfeszülés kedvezően befolyásolhatta a nyújtásos-rövidüléses kontrakció alatti 

pozitív munkavégzést. Howell és mtsai (1993) megfigyelték, hogy karhajlítóval végzett 

excentrikus edzés után két nappal 138%-kal nőtt a passzív feszülés. A szerzők a 

megnőtt passzív feszülést a kötőszöveti adaptáció mellett szöveti ödéma kialakulásával, 

valamint a fájdalom ellensúlyozására történő kontraktilis fehérjék fennmaradó tartós 

kapcsolódásával is magyarázták. Mások azt is megfigyelték, hogy 24-72 órával 

plyometriás edzés után nem csökkent az excentrikus és koncentrikus erőkifejtő képesség 

mikrosérülések jelei ellenére. Másrészről kutatók azt találták, hogy fáradás illetve hűtés 

hatására az izom relatíve nagyobb erőkifejtésre képes izomnyújtás során, mint fárasztás 

előtt illetve normál testhőmérsékleten (DeRuiter és mtsai 2000; DeRuiter és Haan 2000).   

Vizsgálatunkban az izom mechanikai hatásfoka a harmadik edzéstől kezdve 

fokozatosan csökkenő tendenciát mutatott, és az utolsó tesztidőpontban, vagyis három 

nappal az utolsó edzés után szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kiindulási érték. Ez 

annak köszönhető, hogy a viszonylag változatlan negatív munkavégzés mellett a 

vizsgálati személyek képtelenek voltak akkora pozitív munkavégzést teljesíteni a 

koncentrikus fázisban, mint a kiindulási érték. A mechanikai hatásfok tehát annak 

ellenére csökkent a vizsgálat folyamán, hogy az izometriás erő fokozatosan nőtt. 
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Feltételezzük, hogy az általunk alkalmazott sorozatedzések olyan jellegű fáradást 

okoztak, amely főleg a nyújtásos-rövidüléses kontrakció alatti koncentrikus 

munkavégzésben jelentett deficitet. Az edzésprogram által okozott mechanikai hatásfok 

csökkenése egyébként megfelel az edzésperiodizációval kapcsolatos elméleteknek és 

gyakorlati tapasztalatoknak, mely szerint egy intenzíven elvégzett edzéshét jelentős 

visszaesést okoz a sportteljesítményben, és túlkompenzáció pedig csak az azt követő 

kevésbé intenzív edzések elvégzése után jelentkezik.   

Tudomásunk szerint azokban a tanulmányokban, ahol szokatlan edzés erőkifejtő 

képességre gyakorolt akut hatásait vizsgálták, még nem mutattak ki olyan jelenséget, 

hogy egyes mechanikai változók ellentétes változási tendenciát mutassanak. Ez 

mindenképpen újszerű eredmény, és úgy gondoljuk, hogy egy olyan rövidtávú 

edzésalkalmazkodásban, mint a mi vizsgálatunkban, az izom funkcionális változásai 

több lépcsőben valósulnak meg. Esetünkben a fokozódó elektromos aktivitás és 

izometriás erőnövekedés részadaptációt jelenthet, amely további edzésekkel teljesedhet 

ki sportspecifikus teljesítménnyé, melyet az izom mechanikai hatásfoka jobban 

tükrözhet. 

A kontroll csoport eredményei részben meglepőek voltak. Huszonnégy órával ez 

első edzés után az izometriás és excentrikus nyomaték (M0, Mecc1 és Mecc2) 

szignifikánsan csökkent, bár az izometriás nyomatékcsökkenés nagyobb volt az 

experimentális csoportban. Az izometriás nyomaték és Mecc2 a vizsgálat végére 

visszatért a kiindulási értékre. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy maga a 

tesztfeladat is szokatlannak és intenzívnek bizonyult, még edzett vizsgálati 

személyeknek is. Kutatók megfigyelték, hogy már néhány (2-6) maximális erejű 

kontrakció elegendő ahhoz, hogy edzéshatást, vagy az izomban úgynevezett „védő 

hatást” váltson ki (Nosaka és mtsai 2001b), amely a második edzésre már kisebb 

erőszint-csökkenést eredményez. Vizsgálatunkban M0 és Mecc2 szignifikánsan 

csökkent azonnal az első edzés után, tehát a tesztfeladat bizonyos szintű fáradást 

okozott. Ezek az akut mechanikai változások azonban gyorsan stabilizálódtak, és a 

vizsgálat végére visszatértek a kiindulási szintre. Tartós edzésadaptáció azonban nem 

következett be az izometriás erőkifejtő képességben, mint az experimentális csoportnál. 

Ezzel szemben, érdekes módon a kontroll csoportban a vizsgálati program végére 

jelentősen nőtt a quadriceps femoris izom mechanikai hatásfoka. Ezekből a 

megfigyelésekből arra következtethetünk, hogy mind az edzésprogram, mind pedig a 

tesztgyakorlatok sajátos alkalmazkodási folyamatokat indukáltak. Feltételezzük, hogy 
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az edzésprogram okozta akut növekedések az elektromos aktivitásban és az akaratlagos 

erőkifejtésben csak részadaptációt jelentenek, mely a további edzések alkalmával 

teljesedhet ki olyan alkalmazkodássá, amely már specifikusabb mutatóban, min például 

a mechanikai hatásfokban nyilvánul meg. Ugyanakkor a kontroll csoport 

alkalmazkodási folyamatai csupán a tesztgyakorlatok alatti motoros tanulásnak (inter-, 

vagy intramusculáris koordináció) tulajdonítható, mely pozitívan befolyásolhatta az 

izom mechanikai hatásfokát. Ez ugyan konkrét bizonyítékkal nem támasztható alá, de 

korábban már említettük, hogy erre utaló jel lehet a térdfeszítők elektromos 

aktivitásának enyhe növekedése is. 

Vizsgálatunk egyik fontos limitáló tényezője lehet az, hogy CK-t használtunk a 

mikrosérülések indirekt módon való kimutatására. Bár ezt a markereket a mai napig 

széleskörűen használják a vizsgálatokban (Chen és Hsieh 2001, Costa és mtsai 2009, 

Hortobágyi és mtsai 1998, Hortobágyi és DeVita 1998, Muramaya és mtsai 2000, 

Nosaka és Clarkson 1995, Nosaka és Sakamoto 2001, Vincent és Vincent 1997), egyes 

szerzők szerint a vérplazma CK koncentrációja nem mutatja megbízhatóan a 

miofibrilláris sérülések jelenlétét, és valószínű, hogy csak a szarkolemma szakadását 

jelenti (Vincent és Vincent 1997). A mikrosérülések ugyanis többféle módon 

alakulhatnak ki. Előfordulhat, hogy a miofibrillumok, tehát a kontraktilis elemek 

sérülnek, de az is előfordulhat, hogy csak a sejtmembrán sérül. A CK, mely a miozin 

szálakat összetartó fehérje („D” Függelék), pedig úgy kerülhet a véráramba, hogy 

szokatlan izommunka hatására vagy a membrán szakad el, vagy pedig megváltozik a 

membrán áteresztő képessége (Fink és Luttgau 1976). A választ arra a kérdésre, hogy 

melyik jelenség (szarkolemma szakadás, vagy myofibrilláris szakadás) milyen 

mértékben következik be, biopsziavétel segítségével lehet megközelíteni. Például Costa 

és mtsai (2009) immunhisztokémiai úton vizsgáltak fibronectin és dezmin antigéneket, 

és mindennapos intenzív excentrikus térdfeszítő edzés után nem találtak 

membránsérülésre utaló jeleket annak ellenére, hogy a CK érték magas volt. Ebből arra 

következtethetnénk, hogy a vizsgálati személyeknél myofibrilláris sérülés alakulhatott 

ki, és a membrán megváltozott permeabilitása tehette lehetővé a leszakadt CK fehérjék 

kiáramlását a vérbe. Érdekes azonban, hogy a szerzők azonban arra sem találtak jeleket, 

hogy a myofibrillumok sérültek, melyet a biopsziavételi módszer limitációival 

magyaráztak. A biopsziát ugyanis az adott izom középső harmadában vették, a 

mikrosérülések pedig éppen az izom-ín átmeneti részen alakulnak ki elsősorban, 

másrészt a biopszia csak csekély izomterület vizsgálatát teszi lehetővé. 
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Óvatosnak kell lennünk tehát a CK eredmények interpretálásakor, és 

véleményünk szerint a CK változást mindig együtt kell értelmezni az akaratlagos 

erőkifejtő képesség változásával. Feltételezhető, hogy a sérült rostokat tartalmazó 

motoros egységek ideiglenesen kikapcsolnak, és ezért következik be erőcsökkenés. 

Tehát azokban a vizsgálatokban, ahol az intenzív edzések után deficit keletkezik az 

erőben, valószínű, hogy a kontraktilis elemek ideiglenes sérülése következett be. 

Létezik olyan vizsgálati is, ahol intenzív pliometriás edzés után a megemelkedett CK és 

LDH értékek, valamint az izomfájdalom fokozódása ellenére nem következett be 

erődeficit (Tofas és mtsai 2008). Valószínű, hogy az edzés inkább a szarkolemma 

szakadását eredményezte, és csak csekély myofibrilláris sérülést okozhatott, amely még 

nem vezetett szignifikáns erőcsökkenéshez. Ez mechanizmus lehet a fő oka annak, hogy 

a kutatók általában nem találnak összefüggést az erőkifejtés és a CK aktivitás között. 

Jelen vizsgálatunkban bár a CK aktivitás más vizsgálatokhoz képes csekély mértékben 

emelkedett, jelentős izomfájdalom alakult ki, mely egyértelműen mikrosérülések 

kialakulását jelzik (akár myofibrilláris, akár szarkolemma sérülés) Az első edzés utáni 

15%-os izometriás erőcsökkenés viszont enyhe myofibrilláris sérülésekre utal a 

quadriceps femoris izomban. 

 

6.3. Az izomnyújtás mértékének hatása excentrikus edzésnél 

 

A második vizsgálatunk célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a mindennapos 

excentrikus edzés a térdfeszítő izmokban milyen hatással van a mikrosérülések 

kialakulására, ha az edzést különböző szögtartományban, vagyis eltérő mértékű 

izomnyújtás mellett végzik. Az edzésprogram elején azt tapasztaltuk, hogy mindkét 

csoportban jelentős csökkenés következett be az edzéskontrakciók alatt kifejtett 

nyomatékban, jelentős izomfájdalom alakult ki, és ezek a tünetek fokozatosan 

csökkentek az edzésprogram végére. Ahogyan azt előre feltételeztük, a két-fajta edzés 

eltérő mikrosérüléseket okozó, és regenerációs folyamatokat eredményezett.  

 A korábbiakban már utaltunk arra, hogy az egyszer elvégzett excentrikus edzés a 

karhajlító izmokban milyen jelentős erődeficitet okozott (Brown és mtsai 1997, 

Muramaya és mtsai 2000, Nosaka és Sakamoto 2001). Vizsgálatunkban, az első edzés 

után mindkét csoportnál jelentős izomfájdalom alakult ki, de a további edzések 

folyamán ez az izomfájdalom fokozatosan csökkent, és a vizsgálat végére néhány 
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vizsgálati személynél teljesen megszűnt. Az edzéskontrakciók alatt mért nyomaték a 

második edzésre jelentősen visszaesett mindkét csoportnál (K: 14%, N: 25%), és 

megnőtt a vér CK aktivitása, jelezve a mikrosérülések kialakulását. A második edzés 

kritikus időpontot jelentett a vizsgálati programban, ugyanis a harmadik edzésre a két 

csoportban az edzéskontrakciók alatti átlagos forgatónyomaték eltérő irányba változott: 

K csoportban visszatért a kiindulási értékre, N csoportban, ahol kétszer akkora 

mozgástartományban végezték az edzést, viszont tovább csökkent, és ez az érték 40%-

kal kisebb volt a kiindulási értékhez képest. K csoportban gyors regeneráció, majd 11%-

os forgatónyomaték-növekedés következett be a hatodik edzésre, és bár N csoportban a 

nyomaték fokozatos növekedés mutatott, a hatodik edzésnél sem tért vissza a kiindulási 

szintre. 

 Az előző vizsgálatunkkal kapcsolatban már említésre került, hogy a nem 

antigravitációs kisizmok, mint például a könyökhajlítók jóval nagyobb mértékben 

reagálnak az egyszeri excentrikus edzésre (Chen és Hsieh 2001, Muramaya és mtsai 

2000, Nosaka és Clarkson 1995, Nosaka és Clarkson 1996, Nosaka és Skamaoto 2001). 

Vizsgálatunkban a vizsgálati személyek a quadriceps femorisszal végeztek edzéseket, és 

arra számítottunk, hogy kisebb erődeficit és gyorsabb regeneráció következik be, mint 

az irodalomban közölt kisizmoknál. A K csoport esetében, ahol az edzéseket kisebb 

szögtartományban végeztettük ez valóban így történt. Az első edzés után minimális 

visszaesést tapasztaltunk az edzéskontrakciók alatt kifejtett nyomatékban, és jelentős 

növekedés következett be az edzésprogram végére. Azonban az N csoportnál, ahol az 

izomkontrakciók kétszer nagyobb ízületi szögtartományban, nagyobb mértékű 

izomnyújtást okozva történtek, jóval nagyobb erődeficit következett be (40%). Ez azt 

mutatja, hogy az ilyen nagymértékű izomnyújtással végzett edzés még antigravitációs 

izomban is számottevő mértékben okozhat mikrosérüléseket. 

 Az edzés alatti csúcsnyomaték kritikus tényező lehet a mikrosérülések 

kiváltásában (Brooks és mtsai 1995, Warren és mtsai 1993). Az ízületi szögtartomány, 

amelyben az edzéseket végezték a vizsgálati személyek, mindkét csoportnál tartalmazta 

azt az 50-60 fokos szöghelyzetet, ahol a legnagyobb izometriás forgatónyomaték 

fejthető ki. Ennek ellenére az N csoport jóval nagyobb csúcsnyomatékokat ért el az 

edzéskontrakciók alatt, mint a K csoport. Ennek oka az erő-sebesség kapcsolatban 

keresendő (2. ábra): excentrikus kontrakció alatt a nagyobb nyújtási sebesség nagyobb 

nyomaték kifejtését eredményezi egy bizonyos sebesség határig. Az N csoport kétszer 

akkora sebességgel hajtotta végre az edzéskontrakciókat, és ez okozhatta a nagyobb 
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csúcsnyomaték elérését. Chapman és mtsai (2006) megállapították, hogy a nagyobb 

sebességgel végrehajtott excentrikus edzés jelentősebb mikrosérülést okozott, mint 

ugyanakkora szögtartományban végzett lassú edzés.  

 Nosaka és mtsai (2001a) egyszer elvégzett excentrikus könyökhajlító edzés után 

megfigyelték, hogy másnapra a maximális izometriás erőcsökkenés kisebb volt abban a 

kondícióban, ahol az ízületi szög kisebb volt (45%, illetve 69%). Ezen kívül nagyobb 

CK növekedést és fokozottabb izomfájdalmat figyeltek meg a másik kondíciónál, 

hasonlóan a mi vizsgálati eredményeinkhez. Azokban a vizsgálatokban, ahol az 

excentrikus edzéseket naponta elvégezték (Chen és Hsieh 2001, Hortobágyi és DeVita 

2000, Hortobágyi és mtsai 2001), az első edzés utáni további edzések nem 

súlyosbították a mikrosérülések kialakulását jelző tüneteket. Az izom által kifejtett 

nyomaték visszatért a kiindulási szintre (Chen és Hsieh 2001), vagy pedig felül is múlta 

azt, vagyis edzésadaptáció következett be (Hortobágyi és DeVita 2000, Hortobágyi és 

mtsai 2001). Vizsgálatunkban azonban a nagy mozgástartományban edző csoport 

erőszintje a második edzésre még tovább csökkent, és csak a harmadik edzéstől kezdve 

regenerálódott, de még a hatodik edzésen is alacsonyabb volt, mint a kiindulási érték. 

Számos vizsgálat alátámasztja, hogy az excentrikus edzés után az erőkifejtő képesség 

csökkenése mikrostrukturális változásoknak (Jones és mtsai 1986, Armstrong 1984), és 

a kevesebb működő kontraktilis elemnek köszönhető. Macpherson és mtsai (1997) 

szerint az excentrikus kontrakció által okozott mikrosérülések akkor keletkeznek, 

amikor a hosszabb szarkomerek mellett a rövidebb szarkomerek túlságosan megnyúlnak. 

Valószínű, hogy az N csoportban több kontraktilis elem sérült, mint a K csoportban, és 

ezt nem csupán a magas erődeficit, hanem a magas CK aktivitás is alátámaszthatja. Bár 

a két csoport közötti CK különbség csak a hatodik edzésnapon volt szignifikáns a nagy 

variabilitás miatt, az N csoport értéke folyamatosan emelkedett, a K csoportban pedig a 

megemelkedés után egy szinten maradt. Másrészt, mint ahogyan arra az első 

vizsgálatunk megbeszélésénél is kitértünk, a K csoportban a vizsgált izmok elektromos 

aktivitása növekedhetett, amely a program végére forgatónyomaték-növekedést 

eredményezett. Az N csoportban valószínű, hogy a neurális változások mértéke, ha 

egyáltalán jelen is volt, hat edzésnap alatt még nem kompenzálta a megterhelő edzések 

által okozott mikrosérülésekből adódó erődeficitet. Az N csoportban a kezdeti erőszint a 

program végére sem tért vissza, a korai változások és regenerációs folyamatok még nem 

alakultak át hosszabb távú adaptációvá, mint ahogyan azt a K csoportban tapasztaltuk. 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Valószínűnek tartjuk, hogy a naponta elvégzett, excentrikus kontrakciót tartalmazó 

edzés korai fázisában a következő jelenségek zajlanak le egyszerre:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Az, hogy ezek a jelenségek milyen mértékben vannak jelen, és mennyire 

kompenzálják egymást, az határozza meg az erőszint változásait egy edzésciklus alatt. 

Azt is valószínűnek tartjuk, hogy a mikrosérülések ideje alatt növekszik az izom 

nyugalmi feszülése és a megnőtt izomfeszülés pedig pozitívan befolyásolhatja a nagy 

sebességű nyújtások közben a nyomaték kifejtését. Ennek következtében a 

mikrosérülést okozó edzés nagyobb erődeficitet indukálhat az izometriás erőkifejtésben, 

mint a gyors excentrikus erőkifejtésben. Ez a sportmozgások gyakorlati szempontjából 

fontos megállapítás. A kontroll csoport eredményeiből pedig arra is következtethetünk 

az irodalmi adatokkal összhangban, hogy néhány szokatlan excentrikus kontrakció is 

kiválthat mikrosérüléseket és neurális adaptációt, amely inkább motoros tanulásnak 

tulajdonítható, mintsem sportteljesítményben megnyilvánuló edzésadaptációnak. 

A vizsgálati eredmények között meglepő az, hogy az izometriás erő növekedése 

ellenére a quadriceps femoris mechanikai hatásfoka fokozatosan csökkent, melyet a 

jelen disszertáció egyik legfontosabb eredményének tartunk. A mikrosérülések 

vizsgálatára irányuló tanulmányok nagy része ugyanis az izometriás erőkifejtő képesség 

változását vizsgálta, és ez megtévesztő lehet az eredmények gyakorlati alkalmazása 

során. A kutatóknak figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy milyen teszteket alkalmaznak 

a teljesítményszint változásainak kimutatására. Vizsgálatunkban a quadriceps femoris 

izom mechanikai hatásfokának folyamatos csökkenéséből arra következtethetünk, hogy 

az edzésprogram a reaktív erőkifejtésben jelentős fáradást okozott és az a további, 

kisebb intenzitású edzések elvégzésével regenerálódhat, illetve növekedhet. Ez az a 

 Az edzés közben használt aktív izomrostok mikrosérüléseinek kialakulása  

 Az érintett izomrostok regenerálódása  

 Az edzésperiódus alatt új motoros egységek bekapcsolódása és vagy a 

működő motoros egységek tüzelési frekvenciájának növekedése  

 Az újonnan bekapcsolt motoros egységek rostjaiban is kialakulnak újabb 

mikrosérülések 
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jelenség, amely a periodizált edzéstervezés, vagyis a magas és alacsony intenzitású 

edzéshetek váltakoztatásának alapját képezi a gyakorlatban. 

Bár közvetlenül nem kapcsolódik a disszertációban leírt vizsgálatok céljához, 

mégis fontos felfedezésnek tartjuk azt is, hogy egy nyújtásos rövidüléses kontrakció 

excentrikus fázisában ugyanakkora, vagy akár nagyobb elektromos aktivitás mutatkozik 

a térdfeszítőkben, mint egy maximális izometriás kontrakció alatt. Valószínű, hogy az 

ilyen gyors izomnyújtásokat tartalmazó feladatok végrehajtásakor az agykéregből olyan 

speciális parancs indul ki, amely fokozza a koncentrikus kontrakció előtti izomaktivitást, 

a minél nagyobb izommechanikai teljesítmény elérése érdekében. 

Másik vizsgálatunkban a hat napig tartó intenzív excentrikus, térdfeszítőkkel 

végzett edzés kis, vagy nagy mozgástartományban végezve különböző időbeli leépülési 

és regenerációs folyamatokat indukált. A nagyobb mozgástartományban végzett edzés, 

nagyobb mértékű izomnyújtást okozva jelentősebb erődeficitet okozott, mint a kisebb, 

és az első edzés után a második edzés tovább növelte ezt a deficitet. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a nagy sebességgel és nagy mozgástartományban történő 

nyújtás még antigravitációs izomban is okozhat nagy mennyiségben mikrosérülést, 

indirekt mutatókkal alátámasztva. 

 

Hipotéziseink ellenőrzését az alábbiakban összegezzük: 

Beigazolódott kutatási hipotézisek: 

 Mindkét vizsgálat edzésprogramjában az első edzés mikrosérüléseket okozott, 

melyet indirekt mutatók mérésével támasztottunk alá. Az első edzés hatására az 

akaratlagosan kifejtett maximális forgatónyomaték csökkent, jelentősen nőtt a 

vér CK koncentrációja, és jelentős izomfájdalom alakult ki.  

 Az első vizsgálatban a kezdeti erődeficit ellenére a további edzések nem 

súlyosbították a mikrosérülésekre utaló tüneteket. Az indikátorok stabilizálódása 

mellett az edzésprogram végére az akaratlagosan kifejtet izometriás 

forgatónyomaték jelentősen nőtt. 

 A regenerációs folyamatok közben már 72 órán belül fokozódott a quadriceps 

femoris izom elektromos aktivitása. 

 A nagy ízületi szögtartományban végzett excentrikus edzés indirekt mutatókkal 

mérve fokozottabban váltott ki mikrosérüléseket, mint a kis szögtartományban 
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végzett edzés. A nagyobb kezdeti erődeficit következtében a regeneráció ideje 

hosszabb volt.  

Elvetett kutatási hipotézisek: 

 Az excentrikus-koncentrikus edzésprogram a dinamikus forgatónyomaték 

kifejtésében nem okozott szignifikáns növekedést. Ellentétben az izometriás 

forgatónyomaték növekedésével, a quadriceps femoris izom mechanikai 

hatásfoka a vizsgálat alatt folyamatosan csökkent. 

 Az elektromos aktivitás növekedése nem mutat összefüggést az akaratlagosan 

kifejtett izometriás forgatónyomaték növekedésével. 

 A nagy mozgástartományban, nagy sebességgel, quadriceps femorisszal végzett 

második edzésegység súlyosbította a mikrosérülések tüneteit az elsőhöz képest. 

 

Az elvégzett vizsgálatok eredményeit az alábbi két nagy tézisbe foglalhatjuk össze: 

1. TÉZIS: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2. TÉZIS: 

 

 

Edzett vizsgálati személyeknél az intenzív excentrikus-koncentrikus edzés a 

térdfeszítő izmokban mikrorésérüléseket okozott, melyek indirekt mutatókkal 

alátámaszthatók, többek között az akaratlagos erőkifejtő képesség 

csökkenésével. Ugyanazon edzés folytatásával a mikrosérülések tünetei 

enyhültek, és az akaratlagos erőkifejtő képesség regenerálódott. 72 órával az 

első edzést követően fokozódott a térdfeszítő izmok elektromos aktivitása, ez 

azonban nem korelállt a forgatónyomaték növekedésével. Az edzésprogram 

hatására bekövetkező statikus és dinamikus erő növekedése ellenére a 

térdfeszítők mechanikai hatásfoka csökkent, és valószínű, hogy az csak további 

edzések hatására fejlődik. 

Intenzív, térdfeszítőkkel végzett excentrikus edzés különböző mértékben váltott 

ki mikrosérüléseket, amikor az edzést különböző mértékű nyújtással, vagyis 

különböző ízületi mozgástartományban végezték.  A nagyobb izomnyújtással 

végzett első edzés jelentősebb erődeficitet okozott, mint a kisebb izomnyújtással 

végzett edzés, és a további edzések alkalmával a regeneráció ideje is lassabb 

volt. A kisebb nyújtással végzett edzés korai nyomatéknövekedést 

eredményezett, szemben a nagyobb nyújtással végzett edzéssel. 
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VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

Célok: 1. Térdfeszítő izmokkal végzett mindennapos excentrikus-koncentrikus edzés 

neuromechanikai és biokémiai hatásának vizsgálata; 2. Mindennapos, különböző 

mértékű izomnyújtással végzett excentrikus edzés mechanikai és biokémiai hatásának 

vizsgálata. Módszerek: Az első vizsgálatban 10 férfi 90 excentrikus-koncentrikus 

kontrakciót hajtott végre Multicont II dinamométeren három egymást követő napon 

(Tr1-Tr3), majd egy edzésmentes nap után további négy egymást követő napon (Tr4-

Tr7). Az edzéskontrakciók alatti csúcsnyomatékok átlaga ( Tr), maximális izometriás 

(M0) és excentrikus forgatónyomaték (Mecc), az izom mechanikai hatásfoka (µ), 

integrált elektromos aktivitása (iEMG), valamint a vérplazma kreatin kináz (CK) és 

laktát dehidrogenáz (LDH) koncentrációja került meghatározásra 24, 48 és 72 órával 

Tr1 után, valamint 1 és 3 nappal Tr7 után. A második vizsgálatban 6 egymást követő 

edzésnapon (E1…E6) 90 excentrikus kontrakciót hajtottak végre kis (K, n=8), vagy 

nagy (N, n=8) térdízületi mozgástartományban. A kontrakciók alatti csúcsnyomatékok 

átlagát (Mcs), és plazma CK aktivitást határoztunk meg a vizsgálat alatt. Eredmények: 

Az első vizsgálatban 24 órával Tr1 után M0 és Mecc szignifikánsan csökkent, a CK, az 

LDH és az izomfájdalom pedig nőtt. Az edzésprogram végére MTr és M0 szignifikánsan 

emelkedett, az izomfájdalom, a CK és az LDH pedig moderálódott. Izometriás 

kontrakció alatt mért iEMG 72 órával Tr1 után jelentősen emelkedett, ez azonban nem 

korrelált M0 növekedésével. η folyamatosan csökkent a vizsgálat folyamán. A második 

vizsgálatban Mcs mindkét csoportban csökkent 24 órával E1 után, majd K csoportban 

regenerálódott, N csoportban viszont E2-re tovább csökkent. E6-ra Mcs K-ban 

szignifikánsan emelkedett, N-ben viszont a kiindulási értékre sem tért vissza. N edzése 

nagyobb mértékben okozott izomfájdalmat és CK emelkedést, mint K edzése. 

Következtetések: A mindennapos excentrikus-koncentrikus edzés a periódus elején a 

térdfeszítők akaratlagos erőkifejtő képességben akut csökkenést okozott. Bár 

közvetlenül nem bizonyított, valószínű, hogy neurális adaptáció segítette elő a gyors 

regenerálódást, és a periódus végén jelentkező erőnövekedést edzett, egészséges 

vizsgálati személyeinkben. Ezek a korai változások azonban inkább részadaptációt, mint 

sport-specifikus adaptációt jelenthetnek, melyet az izom mechanikai hatásfokának 

csökkenése is jelez. Nagyobb izomnyújtással végzett excentrikus edzés jelentősebb 

mértékben okoz mikrosérüléseket és erődeficitet a térdfeszítőkben, és hosszabb 

regenerációs időt igényel, mint a kisebb mértékű nyújtással végzett edzés. 
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ABSTRACT 

Purpose 

compare two training regimens in which knee extensor 

exercises were performed at different stretching length. Methods: In the first 

experiment ten males performed 90 eccentric-concentric contractions on Multicont II 

for three consecutive days (Tr1-Tr3) and after one day of recovery for four more 

consecutive days (Tr4-Tr7). Mean of peak torques of the training contractions (MTr), 

maximal isometric (M0) and eccentric (Mecc) torque, mechanical efficiency (η) and 

integrated electric activity of the muscle, as well as plasma creatine kinase (CK) activity 

were determined 24h, 48h and 72h after Tr1, and 1d and 3d after Tr7. In the second 

experiment for six consecutive days subjects performed eccentric knee extensor training 

at either small (K, 60º, n=8) or large (N, 120º,  n=8) range of motion. Mean of peak 

torques of the training contractions (Mcs) and plasma CK activity were determined 

during the experiment. Results: In the first experiment 24h after Tr1 M0 and Mecc 

decreased and CK increased significantly, and muscle soreness developed. By the end 

of the experiment MTr and M0 increased significantly, while CK activity and soreness 

moderated. IEMG measured during isometric contraction increased 72h after Tr1, but 

changes did not correlate with changes in M0. η decreased continuously throughout the 

study. In the second experiment Mcs decreased 24h after E1 in both groups, then in K it 

started regenerating, while in N it further declined at E2. By E6 Mcs increased 

significantly in K, however in N it did not return to the baseline level. Training of N 

increased grater increase in CK and greater development of muscle soreness compared 

with that of K. Conclusions: Consecutive eccentric-concentric knee extensor training 

induced acute loss of voluntary torque production. Though it is not directly supported, it 

is possible that neural adaptation enhanced rapid recovery and the increased static and 

dynamic torque in these healthy, well trained individuals. Theses early changes however 

can be considered partial training adaptations and they did not accumulate into sport-

specific adaptations, as indicated by the decreasing tendency of mechanical efficiency. 

Eccentric training performed at higher stretching length induces greater development of 

muscle damage and slower regeneration in knee extensors, compared with training at 

small stretching length. 
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„A” függelék 

 Az excentrikus edzés krónikus hatása 

 

A kutatókat több évtizede foglalkoztatja a különböző erőfejlesztő programok krónikus 

hatása az izmok morfológiai, neurológiai és mechanikai mutatóira. A témában 

megjelent több száz tanulmány a statikus (izometriás) és a dinamikus (izotóniás, 

izokinetikus, koncentrikus, excentrikus) erőfejlesztés előnyeit igyekezett feltárni. A 

kutatókat intenzíven foglalkoztatta az, hogy a különböző típusú kontrakcióval végzett 

gyakorlatoknak elkülönítve, illetve azokat kombinálva milyen hatáskülönbségek 

tulajdoníthatók. Ennek alapján az erőfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányokat az alábbi 

kategóriákba sorolhatjuk:  

1. Izometriás edzés (Garfinkel és Cafarelli 1992, Komi és mtsai 1978)  

2. Koncentrikus edzés (Petersen és mtsai 1990, Duncan és mtsai 1989, Higbie és 

mtsai 1996, Hortobágyi és mtsai 1994, Mayhew és mtsai 1995, Porter és 

Vandervoort 1997, Seger és mtsai 1998, Hortobágyi és mtsai 1996) 

3. Excentrikus edzés (Duncan és mtsai 1989, Higbie és mtsai 1996, Hortobágyi és 

mtsai 1994, Mayhew és mtsai 1995, Fridén és mtsai 1983, Porter és Vandervoort 

1997, Paddon-Jones és mtsai 2001, Seger és mtsai 1998, Hortobágyi és mtsai 1996) 

4. Kombinált excentrikus-koncentrikus edzés (Hakkinen és Komi 1983, Hakkinen és 

mtsai 1985, Aagaard és mtsai 2000) 

5. Nyújtásos-rövidüléses, vagy pliometriás edzés (Anderst és mtsai 1994, Markovic 

és mtsai 2007) 

Ezek a tudományos vizsgálatok azt részletezik, hogy az edzés milyen hatással van az 

izom morfológiai (Petersen és mtsai 1990, Mayhew és mtsai 1995, Fridén és mtsai 

1983, Paddon-Jones és mtsai 2001, Seger és mtsai 1998), mechanikai (Duncan és mtsai 

1989, Higbie és mtsai 1996, Hortobágyi és mtsai 1994, Mayhew és mtsai 1995, Fridén 

és mtsai 1983, Porter és Vandervoort 1997, Paddon-Jones és mtsai 2001, Hortobágyi és 

mtsai 1996) és neurális (Higbie és mtsai 1996, Hortobágyi és mtsai 1994, Hortobágyi és 

mtsai 1996) változásaira.   

Míg az izometriás kontrakcióval történő edzés hatását már évtizedek óta 

vizsgálják és hatása jól ismert, addig a dinamikus erőfejlesztés hatásának vizsgálata, 

különösen az excentrikus edzésé, viszonylag későn, az 1980-s évektől került a kutatók 

érdeklődésének előterébe.  
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Amikor a koncentrikus és excentrikus edzés hatását úgy vizsgálták, hogy a terheléshez 

súlyzókat használtak fel, a kétfajta edzésmódszer között nem találtak kifejezettebb 

különbséget (Johnson és mtsai 1976). A dinamikus mozgások excentrikus fázisának 

komolyabb vizsgálatai az izokinetikus dinamométerek elterjedésével kezdődtek meg, 

mivel ezek nélkül a kompjuterizált gépek nélkül nagyon nehéz tiszta excentrikus 

kontrakciót létrehozni, és még nehezebb a kontrakció alatt a mechanikai paramétereket 

pontosan rögzíteni. Ezek eredményeképpen már lényeges különbséget fedeztek fel a 

koncentrikus és excentrikus edzés között, és a feltételezések szerint az erőfejlesztő 

edzések hatása nagymértékben függ attól, hogy milyen típusú kontrakcióval tesztelik a 

vizsgálati személyeket. A tanulmányok nagy része alátámasztja azt a módspecifitást, 

mely szerint az excentrikus kontrakcióval végzett edzés kedvezőbb hatással van az 

excentrikus erőkifejtésre, mint a koncentrikusra, és a koncentrikus erőfejlesztő edzés is 

kedvezőbben hat a koncentrikus erőkifejtésre, mint az excentrikusra (Fridén és mtsai 

1983, Hortobágyi és mtsai 1996, Higbie és mtsai 1996). Továbbá azt is megfigyelték, 

hogy az excentrikus edzés lényegesen nagyobb változásokat okoz excentrikus erőben, 

mint a koncentrikus edzés a koncentrikus erőben (Seger és mtsai 1998, Hortobágyi és 

mtsai 1994, Duncan és mtsai 1989), tehát ez az edzésmód specifikusság az excentrikus 

edzésre jobban jellemző. 

 A morfológiai változásokat illetően ellentmondásos eredményekkel 

találkozunk, melynek fő oka az eltérő körülmények között elvégzett vizsgálatokban 

keresendő. Abban az esetben például, amikor szubmaximális excentrikus edzést 

hasonlítottak össze maximális koncentrikus edzéssel (azért, hogy az izomfeszülést 

kiegyenlítsék), akkor egyedül a koncentrikus edzés eredményezett hipertrófiát (Mayhew 

és mtsai 1995). Ezt megmagyarázhatja az a megállapítás, mely szerint az excentrikus 

kontrakcióban kevesebb izomrost szükséges ahhoz, hogy azonos erőt fejtsünk ki, mint 

egy koncentrikus kontrakció során (Bigland-Ritchie and Woods 1974). Mayhew 

vizsgálatától eltérően Higbie és mtsai (1996) edzésprotokolljában maximális erejű 

kontrakciókat végeztek a vizsgálati személyek, és ennek izommorfológiai hatását 

vizsgálta. Higbie azt találta, hogy a tízhetes program végén mindkét fajta edzésmódszer 

jelentős hipertrófiához vezetett (koncentrikus 5.0%, excentrikus 6.6%). Bár a kettő 

közötti különbség szignifikáns, mégis elenyésző, és ez arra a következtetésre juttatta a 

szerzőket, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az excentrikus kontrakció által kifejtett 

nagyobb nyomaték jelenti a hipertrófia kialakulásához szükséges ingert. Egy hosszabb 
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periódusú vizsgálat (Seger és mtsai 1998) azonban kimutatta, hogy az excentrikus 

csoportnál 5,7 %-os keresztmetszet növekedést figyeltek meg a quadriceps izom 

disztális mérési pontján. A koncentrikus csoportban 3,4%-os, nem szignifikáns 

növekedést figyeltek meg, mégpedig a quadriceps középpontján. Ezekből az 

eredményekből következtetve az feltételezhető, hogy a különböző kontrakcióval végzett 

edzés izomkeresztmetszet-növelő hatása az izomban helyspecifikus. Ennek lehetőségét 

a szerzők laboratóriumi tapasztalatuk alapján azzal is összefüggésbe hozzák, hogy az 

excentrikus edzést végző vizsgálati személyek kezdetben a vastus mediális izom 

disztális végén éreznek jelentős fájdalmat.   

 Bár lényegesen kevesebb tanulmány foglalkozik az excentrikus kontrakció 

neurális hatásával, a vizsgálatok többsége hasonló módspecifitást feltételez, mint a 

mechanikai mutatókban (Hortobágyi és mtsai 1994, Higbie és mtsai 1996), de 

összességében az excentrikus edzés neurális adaptációra gyakorolt hatása kedvezőbb az 

excentrikus erőkifejtés alatt, mint a koncentrikus edzés neurális hatása a koncentrikus 

erőkifejtés alatt (Hortobágyi és mtsai 1994). Feltételezhető továbbá az is, hogy az 

excentrikus kontrakció végrehajtása alatti neurális gátlás az erőfejlesztő edzések 

folyamán csökken, vagy megszűnik, és ez egy kedvezőbb adaptációt eredményez a 

koncentrikus kontrakcióhoz képest. Ez a jelenség, valamint a jelentősebb hipertrófia 

eredményezheti a fentiekben említett nagyobb erőnövekedést az excentrikus edzések 

következtében. 

 Az excentrikus edzés hatása tehát kedvezőnek bizonyul az erőkifejtés mértékét 

befolyásoló paraméterekre, vagyis az izom keresztmetszetére és neurális aktivitására. 

Az excentrikus kontrakciót tartalmazó erőfejlesztő vizsgálati programok alatt azonban 

számos alkalommal jelentős izomfájdalmat tapasztaltak különösen az edzésciklus elején 

(Fridén és mtsai 1983, Seger és mtsai 1998), az izom mikrostrukturális vizsgálatainál 

pedig a szarkomerekben helyenként szabálytalan Z-vonalat, vagy Z-vonal elmosódást 

találtak (Fridén és mtsai 1983). Továbbá a kutatók azt is feltételezték, hogy a magas 

ingerküszöbbel rendelkező IIb típusú rostok is használatba kerültek, mely valószínű, 

hogy az excentrikus edzés sajátos, nagy izomfeszülést előidéző tulajdonságainak 

köszönhető. Az excentrikus kontrakció által okozott izomszerkezeti elváltozások és az 

általa okozott izomfájdalom vizsgálata, valamint ezek teljesítményre gyakorolt 

hatásának feltárása az utóbbi 20 évben előtérbe került. 
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„B” függelék 

A harántcsíkolt izom szerkezete 

 

 

 

 

Ábra. A harántcsíkolt izom szerkezete. A harántcsíkolt izom a kisebb egységű 

kötegekből épül fel, és valamennyi köteg a perimiziális kötőszövet által kapcsolódik 

egymáshoz. Maguk az izomrostok és a myofibrillumok csíkolt mintázatot mutatnak a 

sötét (A) és világos (I) csíkok szabályos váltakozása miatt. 

A kép forrása: McComas. (1996) Skeletal Muscle. Form and Function. Human Kinetics, pp. 5. 
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„C” függelék 

A harántcsíkolt izom hosszmetszete; a myofibrillumok mikrosérülései 

 

 

 

Ábrák 

(A) Myofibrillumok hosszirányú elektronmikroszkópos felvétele, a harántcsíkolt 

jelleget mutatva.  

A kép forrása: Huxley HE. (1972) Molecular basis of contraction in cross-striated musce. In: 

Bourne GH, The structure and function of muscle, pp. 302-387. New York: Academic Press. 

 

(B,C)    A filamentumok sematikus ábrája. A vékony (aktin) és vastag (myosin) 

filamentumok sajátos elrendeződése, egymás részleges elfedése 

következtében alakul ki a harántcsíkolat.  

A kép forrása: McComas. (1996) Skeletal Muscle. Form and Function. Human Kinetics, pp. 

13. 
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Ábra. A myofibrillumok szabálytalan (exercised) és szabályos (control) elrendeződése. 

A szabálytalan elrendeződés excentrikus edzés hatására alakul ki. 

A kép forrása: Paulsen G és mtsai: Subcellular movement and expression of HSP27, {alpha}B-crystallin, 

and HSP70 after two bouts of eccentric exercise in humans. J Appl Physiol 2009, 107:570-582. 
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„D” függelék 

A CK az izomban;  a CK mérésének sportspecifikus vonatkozásai 

 

 

Ábra. A szarkomer M vonalának modellezése. A kreatin kináz (CK) fehérje felelős a 

miozin molekulák térbeli szerkezetének megtartásáért. 

A kép forrása: Luther P, Squire J. (1978) Three-dimensional structure of the vertebrate muscle M-region. 

J Mol Biol, 125:313-324; Strehler EE, Carlsson E, Eppenberger HM, Thornell LE. (1983) 

Ultrastructural localization of M-band proteins in chicken breast muscle as revealed by combined 

immunocytochemistry and ultramicrotomy. J Mol Biol, 166:141-158. 

 

Az izomfehérjék, vagy enzimek szérumban való megjelenése az izomszövet 

funkcionális állapotát mutatják, és ez változó lehet mind patológiai, mind pedig 

fiziológiai esetekben. Az izomfehérjék koncentrációjának növekedése a szérumban 

utalhat sejtnekrozisra, vagy pedig szöveti károsodásra akut, vagy krónikus izomsérülést 

követően. A kreatin kináz (CK) szint emelkedését régebben szívinfarktus kialakulásával 

hozták összefüggésbe. Ma már azonban jól ismert az, hogy mennyisége megemelkedhet 

a harántcsíkolt izomszövet károsodása miatt is, valamilyen megerőltető munkavégzés 

következtében, melynek lehetnek metabolikus és mechanikai okai is. A magas 

metabolikus folyamatok következtében elfáradt izomban például a szabad kalcium 

ionok felszaporodása miatt a sejtmembrán elveszti ellenálló-képességét és ezen 

keresztül a CK kiáramlik. A másik mechanizmus szerint az edzés hatására 

szarkomerikus degeneráció következik be, amely elsősorban a Z vonal 

rendezetlenségében mutatkozik. A CK fehérjének számos izoformja létezik: CK-MB (a 
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szívizom infarktusa következtében emelkedik meg), CK-BB (agykárosodás esetén 

mutatható ki), és CK-MM (az izomsejt számos területén található, elsősorban az ATP 

felhasználás helyén, és az edzéshatás mellett izombetegségek mutatója). Az MM-CK 

különösen a szarkomer M vonal szerkezetében található (Ábra). Az M vonal az egyetlen 

olyan hely, ahol a miozin molekulák egymással összeköttetésben vannak, megtartva 

ezzel a fizikai stabilitást és a térbeli szerkezetet kontrakció alatt is. Továbbá az MM-CK 

enzimatikus szerepet tölt be az M vonalban az ATP újraképzésében, ellátva a miozin 

molekulákat elegendő ATP-vel, akár megerőltető fizikai munka közben is. A vér CK 

koncentrációja függ az életkortól, nemtől, fajtól, izomtömegtől, fizikai aktivitástól, 

valamint a klímától és az időjárástól. 

 A CK egyes izoformjai patológiai esetekben, mint például myopátia, 

cardiomyopátia, encephalopátia, cerebrovasculáris problémák, vagy izomatrofia 

esetében megbízható markerek. Fizikai aktivitás következtében az izom szarkolemma és 

Z lemez területén mikroelváltozások következhetnek be és ennek hatására a teljes CK 

mennyiség emelkedhet. Ha az edzés alacsony intenzitású, akkor a sejtmembrán 

permeabilitása számottevően nem változik. Megerőltető edzés esetén azonban a 

megváltozott permeabilitású membránon az enzimek kiáramlanak a nyirokkeringésben, 

majd azon keresztül a vérkeringésbe. A legnagyobb CK növekedést előidéző fizikai 

aktivitások közé sorolhatók a rendkívül hosszan tartó sporttevékenységek, mint például 

a maratoni futás, vagy a triatlon, vagy pedig azok a tevékenységek, ahol az izom 

excentrikus kontrakció alatt jelentősen nagy terhelést visel el (súlyzóval végzett 

gyakorlatok, lejtőfutás, szökdelések, stb.). Vannak olyan személyek, akiknél a CK 

intenzívebben áramlik ki, és vannak olyan személyek, amelyeknél kisebb mértékben. A 

kisebb izomtömeggel rendelkező egyének ugyanarra az edzésmennyiségre nagyobb CK 

aktivitással reagálnak, mint a nagyobb izomtömeggel rendelkezők. Edzés hatására 

edzetlen személyeknél is jelentősebben megemelkedik a CK, mint edzetteknél. 

Edzetteknél a nyugalmi érték is alacsonyabb A CK szérumbeli aktivitása kb. 24-48 

órával a mikrosérülést okozó fizikai aktivitás után jelenik meg. A CK fontos 

meghatározója lehet a túledzettség állapotának felismerésében. A túlzottan magas CK 

szintet azonban csak akkor tekinthetjük megbízható, túledzettséget jelző mutatónak, ha 

az akaratlagos erőkifejtő képesség jelentős csökkenésével párosul. 


