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I. BEVEZETÉS 

 

A valamennyiünk által közismert és tapasztalt izomláz (angol nyelven: „delayed onset 

of muscle soreness”) 12-72 órával szokatlan izommunka után, mikrosérülések 

hatására alakul ki. A mikrosérülések, melyet a kutatók laboratóriumi feltételek mellett 

edzéskontrakciókkal indukálnak, az irodalomban széles körben dokumentált jelenség, 

és egyhangúlag elfogadott az a megállapítás, hogy kiváltó oka az aktív izom nyúlása, 

vagy excentrikus kontrakció.  

 Számos vizsgálati eredmény alátámasztja azt, hogy az egyszer végrehajtott 

excentrikus edzés hatására jelentős izomláz alakul ki és megemelkedik a vér szérum 

kreatin kináz aktivitása, melyek indirekt módon jelzik a mikrosérülések kialakulását. 

Mindemellett a vizsgálatok nagy részében az akaratlagos erőkifejtő képesség 

drasztikus csökkenéséről, és a kisebb izomcsoportoknál 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 mikrosérüléseket az izomban, és az 

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

az izom kötőszöveti, celluláris, vagy neurális adaptációjával magyarázzák. 

 Lényegesen kevesebb információ áll rendelkezésünkre arról, 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. Hiányoznak az olyan kutatások, melyben 

nem egyszeri, vagy két alkalommal végrehajtott, hanem rendszeresen végzett edzések 

folyamatát, élettani és mechanikai hatását vizsgálták. A szokatlan edzések 

következtében az átmeneti negatív teljesítménymutatók vajon hogyan szűnnek meg, és 

hogyan alakul ki tartós edzésadaptáció, teljesítménynövekedés? Az élsportban a heti 

edzések száma akár 10-12 is lehet sportágtól függően, és a dinamikus, excentrikus 

kontrakciót tartalmazó gyakorlatok előfordulása pedig mindennapos, így a korábbi 

vizsgálatok nem nyújtanak elégséges információt. 

Bár a kutatók többsége feltételezi, hogy a korábban említett, excentrikus 

edzés hatására kialakuló „védő hatás” neurális adaptáció következménye, ezt 

sorozatedzések korai periódusában nem bizonyították. Ha a sorozatedzések korai 

fázisában fokozódik az izom elektromos aktivitása, akkor az kompenzálhatja a 
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mikrosérülések által okozott erődeficitet, és ez lehet a magyarázata annak, hogy a 

második elvégzett edzés után lényegesen kisebb mértékben jelentkeznek a 

mikrosérülések tünetei. 

Egy korábbi vizsgálatban azt is igazolták, hogy az excentrikus edzés alatt 

az izom nyújtásának mértéke befolyásolja a mikrosérülések kialakulását, és ez által az 

akaratlagos erőkifejtő képességet. Konkrétan egyszer végrehajtott excentrikus edzés 

közben a nagyobb mértékű izomnyújtás nagyobb mértékben váltottaa ki a 

mikrosérülések tüneteit, mint a kisebb mértékű nyújtás. Ismeretlen azonban az, hogy 

az erőkifejtés csökkenése és a regeneráció hogyan módosul, ha hasonló edzéseket 

naponta elvégeznek. 

 Fontosnak tartjuk tehát azt, hogy megismerjük a mindennapos edzés 

izomfájdalomra, valamint az izom mechanikai, biokémiai és neurális változóira 

gyakorolt hatását. 

 

 

II. VIZSGÁLATI CÉLOK 

 

A disszertáció témájával kapcsolatos irodalom áttekintésével vizsgálatainkban az 

alábbi célokat fogalmaztuk meg:  

 

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

időtartamú intenzív, excentrikus-koncentrikus térdfeszítő edzés milyen 

hatással van az izomfájdalomra, valamint az izom neuromechanikai és 

biokémiai mutatóira. Ezért egy olyan vizsgálatot végeztünk el, amelyben 

edzett vizsgálati személyek 7 edzést 8 nap alatt teljesítettek. 

 

 

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

mindennapos 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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III. MÓDSZEREK 

 

3.1. 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 

személyeket két csoportban osztottuk véletlenszerűen: experimentális csoport (E; 

n=10) és kontroll csoport (C; n=7). 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 vizsgálat folyamata 

Az E csoport edzésprogramja nyolc napból állt. Az első három edzésnap (Tr1-Tr3) 

után egy edzésmentes nap következett. Ezt követően további négy hasonló terhelésű 

edzéssel (Tr4-Tr7) folytatódott a vizsgálat.  

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 tesztnapon (T1, T4, T6 és T7 alkalommal) pedig EMG mérést 

is végeztünk. A C csoport nem edzett, csak a tesztfeladatokat végezte el. 

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. A vizsgálati 

személyek ülő helyzetben hajtották végre a tesztfeladatokat és az edzést. A törzset a 

háttámlához, a combot az ülőfelülethez hevederekkel, illetve szivacsba ágyazott 
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hengerrel rögzítettük. A kontrakciókat végző alsó végtag lábszárát a 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) rögzítettük. 

Excentrikus-koncentrikus edzés 

Vizsgálatunkban a térdfeszítéseket minden esetben a domináns lábukkal hajtották 

végre a vizsgált személyek. Az E csoport egy edzés alkalmával 6x15 excentrikus-

koncentrikus kontrakciót hajtott végre izokinetikus körülmények között, 60° ízületi 

szögtartományban, 20° és 80° ízületi hajlásszög között. 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 behajlítását 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. 

 

A vizsgálati tesztek alatt mért változók 

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).  

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 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 
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izometriás nyomaték 60%-át, a motor automatikusan megkezdte a térdízület 

behajlítását a betáplált energiamennyiséggel. 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). A nyújtáshoz 120 J nyújtási 

energiát alkalmaztunk. A nyújtás közben a kar kezdeti szögsebessége 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. 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). 2. az excentrikus fázis végén, amikor a kar 

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

Munkavégzés, mechanikai hatásfok 

A számítógépen rögzített pillanatnyi értékekből kiszámítottuk a nyújtásos-rövidüléses 

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

valamint a térdfeszítők mechanikai hatásfokát (η). 

 

Integrált EMG 

A testszőrzet borotválása és alkohollal való megtisztítása után felületi elektródákat 

(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. 

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. Az 
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EMG jeleket rektifikálás, szűrés (30 Hz alsó vágás, 300 Hz felső vágás) és simítás 

(25-50 Hz) után integráltuk (iEMG, μV/s) és normalizáltuk. A VL, VM és RF izmokra 

kapott értékeket összeadtuk, mely a négyfejű combizom elektromos aktivitására 

vonatkozik. 

Vérplazma kreatin kináz (CK) aktivitás 

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

alkalommal, a C 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). 

 

Statisztikai elemzések 

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 

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 
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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. 

 

3.2. A második vizsgálat módszerei 

Vizsgálati személyek 

A vizsgálatra tizenhat egészséges 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 (N, 

n=8), a másik csoport pedig kis mozgásterjedelemben (K, n=8). 

A vizsgálat folyamata 

Az edzésperiódus hat egymást követő napon végrehajtott edzésből állt (E1-E7). A 

vizsgálati személyek a Multicont II dinamométeren 6-szor 15 izokinetikus excentrikus 

térdfeszítést hajtottak végre maximális erővel, a jobb végtaggal. 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. 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.  

Excentrikus csúcsnyomatékok átlaga 

Az izokinetikus excentrikus kontrakció alatt mért pillanatnyi nyomatékértékek 

maximumát tekintettük csúcsnyomatéknak. Minden egyes kontrakció 

csúcsnyomatékát meghatároztuk, és edzésenként átlagoltuk (Mcs). 
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Szérum CK és izomfájdalom 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. Mind a 

CK, mind pedig az izomfájdalom mérési folyamata megegyezik az első vizsgálatban 

leírtakkal.  

  

Statisztikai elemzés 

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

egyes változók időbeli változását, valamint a csoportok közötti különbségeket 

ugyanazokkal a statisztikai módszerekkel határoztuk meg, mint az első vizsgálatban. 

 

 

IV. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Az első vizsgálat eredményei 

Az experimentális csoport eredményei 

Valamennyi vizsgálati személy sérülés és egyéb probléma nélkül befejezte a 

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

nyomatéknövekedés Tr7-re következett be (26%, 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), 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). Összességében M0 

szignifikánsan nőtt T1-ről T7-re (p<0.05). 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).  

A négyfejű combizomra vonatkozó, Mecc1 alatt mért iEMG érték 

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).  
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A CK aktivitás 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).  

A szubjektíven megítélt izomfájdalom 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. 

 

A kontroll csoport eredményei 

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

p<0.05), 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 

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.  

 

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).   

 

4.2. A második vizsgálat eredményei 

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 
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(E1-hez képest 40%), majd a további edzések alkalmával növekedett, azonban az 

edzésprogram végére sem tért vissza a kiindulási értékre. A K csoportnál Mcs-ben E6-

ra pedig 11%-os növekedés következett be E1-hez képest (p<0.05). Mcs százalékos 

változásai E1-ről E3, E4, E5 és E6-ra szignifikánsan különböztek a két csoportban 

(p<0.05). 

Huszonnégy órával E1 után a vér CK aktivitása szignifikánsan nőtt 

mindkét csoportnál (p<0.05). 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). 

Mindkét csoportnál szignifikáns izomfájdalom alakult ki, mely 24 (K 

csoport), illetve 48 órával (N csoport) az első edzés után tetőzött. 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). 

 

 

V. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A vizsgálatok eredményeiből az alábbi következtetéseket vontuk le: 

 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. 

 Ellentétben az izometriás forgatónyomaték növekedésével, a quadriceps 

femoris izom mechanikai hatásfoka a vizsgálat alatt folyamatosan 

csökkent. 



 11 

 Az elektromos aktivitás növekedése nem mutat összefüggést az 

akaratlagosan kifejtett izometriás forgatónyomaték növekedésével. 

 A nagy ízületi szögtartományban végzett excentrikus edzés indirekt 

mutatókkal mérve fokozottabban váltott ki mikrosérüléseket, mint a kis 

szögtartományban végzett edzés. A nagyobb kezdeti erődeficit 

következtében a regeneráció ideje hosszabb volt.  

 

Valószínűnek tartjuk, hogy a naponta elvégzett, excentrikus kontrakciót tartalmazó 

edzés korai fázisában a következő jelenségek zajlanak le egyszerre:  

 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 

 

Az, hogy ezek a jelenségek milyen mértékben vannak jelen, és mennyire 

kompenzálják egymást, az határozhatja 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, mint ahogyan azt Mecc1 kis 

mértékű változása mutatja vizsgálatunkban. 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 (jelen 

esetben a teszfeladatok) is kiválthat mikrosérüléseket és neurális adaptációt, amely 

inkább motoros tanulásnak tulajdonítható, mint 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 
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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 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 mérve. 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

 

A disszertációhoz kapcsolódó közlemények 

 

Váczi M, Costa A, Rácz L, Tihanyi J. Effects of consecutive eccentric training at 
different range of motion on muscle damage and recovery. Acta Phys Hung 96 

(4): 459–468, 2009 

 
Váczi M, Tihanyi J, Hortobágyi T, Rácz L, Csende Zs, Costa A, Pucsok J. 

Mechanical, biochemical, and EMG responses to short-term eccentric-concentric 

knee extensor training in humans. J Strength Cond Res. Ahead of print 

Costa A, Dalloul H, Hegyesi H, Apor P, Csende Z, Rácz L, Váczi M, Tihanyi J. 

Impact of repeated bout of eccentric exercise on myogenic gene expression. Eur 

J Appl Phys 101(4):427-436, 2007. 

 

Egyéb közlemények 

 

Tihanyi J, Costa A, Váczi M, Sáfar S, Rácz L. Active torque enhancement during 

voluntary eccentric contraction. MSTT. 34:15-25, 2008. 

Fry, AC, Harber MP, Váczi M, Webber J, Pattison N, and L. Weiss.  Muscle fiber 

characteristics of elite powerlifters. J Strength Cond Res, 12:273-274, 1998. 

Li Y, Váczi M. The locus of contextual interference effect: Motoric or perceptual?  

Journal of Sport & Exercise Psychology, 21(supplement), s75. 1999. 

Tihanyi J, Váczi M, Rácz L. Izomerő és teljesítmény. Magyar Súlyemelés, 36-48., 
2003. 

 

 

Konferencia absztraktok 

 

Váczi M, Tihanyi J, Rácz L, Pucsok J. Egyhetes nyújtásos-rövidüléses edzés hatása az 
izom mechanikai és biokémiai mutatóira. IV. Országos Sporttudományi 

Kongresszus, Szombathely, 2003. 

 
Váczi M, Tihanyi J, Rácz L. Torque enhancement and short range of stiffness of knee 

extensors. Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2003. 



 14 

 
Váczi M, Tihanyi J, Rácz L. A nyomatéknövekedés karakterisztikái izomnyújtás alatt.  

I. Magyar Biomechanika Konferencia, Budapest, 2004. 

 
Váczi M, Tihanyi J, Rácz L, Pucsok J. Egy hétig tartó, mindennapos excentrikus-

koncentrikus edzés hatása az izomfájdalomra és az izom mechanikai mutatóira. 

V. Országos Sporttudományi  Kongresszus, Budapest, 2005. 
 

Racz L, Vaczi M, Costa A, Safar S, Tihanyi J. Effect of stretching velocity on active 

and passive force enhancement. Proceedings of the 5th annual Congress of 
Sports Science, 137-138. 

Vaczi M. Fry, A. C., Murlasits, Zs, Weiss, L. W. Clutch, D. Contributing Parameters 

to Depth Jump Performance. Annual Conference of the National Strength and 
Conditioning Association, Orlando, FL, 2000. 

Gyulai G, Rácz L, Váczi M, Tihanyi J. Vibration of the upper extremity muscles. 3. 

Nemzetközi Erőfejlesztési Konferencia, Budapest, 2002. 

Tihanyi J, Rácz L, Váczi M. Acute effects of whole body vibration 

on maximal isometric strength in elite weight-lifters. European 

College of Sport Sciences, Salzburg, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 


