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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

25-75    Középkilégzési áramlás 

ÁCS    Állóképességi sportoló csoport 

AGP    Alpha-1-acid glycoprotein - Orozomukoid 

ANOVA   Varianciaanalízis 

BL     Blood lactate - Vér tejsav 

BMI    Body mass index - Testtömeg index
  

CK     Kreatin kináz 

DOMS    Delayed onset muscle soreness - Késleltetett izomfájdalom 

EDTA    Etilén-diamin-tetraecetsav 

EGF    Epithelial growth factor - Epiteliális növekedési faktor 

EIMD           Exercise induced muscle damage - Edzés hatására az izmokban      

létrejövő mikorsérülések
  

 

FET    Forced expiratory time - Kilégzés időtartama 

FEV1      Forced expiratory volume in the first second - Erőletett kilégzési 

másodperctérfogat 

fs-troponin-i   Fast skeletal-troponine-i - Gyorsrost típusú-troponin-i 

FVC    Forced vital capacity - Erőltetett kilégzési vitálkapacitás 

GSN    Gelszolin 

HF     High frequency - Magas frekvenciatartomány 

Ig     Immunglobulin 

IGF-I    Insulin-like growth factor I - Inzulin-szerű növekedési faktor I  

IGF-II    Insulin-like growth factor II - Inzulin-szerű növekedési faktor II 

KCS    Kontroll csoport 

LF     Low frequency - Alacsony frekvenciatartomány 

NAD
+ 

   Nikotinamid-adenin-dinukleotid 

PEF     Peak expiratory flow - Kilégzési csúcsáramlás 

PAGE    Poliakrilamid-géleletroforézis 

SCS    Sportoló csoport 

SDS    Szódium-dodecil-szulfát  

SEM    Standard error of the mean - Középérték közepes hibája 

SL     Salivary lactate - Nyál tejsav 
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SPSS 15   Statistical Package for Social Sciences 15 szoftver 

s-troponin-i  Skeletal-troponin-i - Vázizom típusú-troponin-i 

TGF-α    Transforming growth factor α - Transzformáló növekedési faktor α 

TGF-β    Transforming growth factor β - Transzformáló növekedési faktor β 

VLF    Very low frequency - Nagyon alacsony frekvenciatartomány 
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2. BEVEZETÉS 

 

A testedzés komplex hatást fejt ki az emberi szervezetre. Ezen hatás mértéke függ az 

edzés rendszerességétől, időtartamától, típusától, a szervezet aktuális állapotától, a környezeti 

tényezőktől (hőmérséklet, páratartalom), melyek az edzés során jellemzőek (Chicharro és 

mtsai., 1998; Katch és mtsai., 2011). Ez a hatás vizsgálható makroszkóposan, a fiziológia 

eszköztárával, amikor az emberi test egyes szerveinek, szervrendszereinek működésében 

bekövetkező változást figyeljük, illetve vizsgálható molekuláris szinten, melynek során az 

egyes testfolyadékok összetételének mennyiségi és minőségi elemzését végezzük. 

 

2.1. A testedzés hatására bekövetkező molekuláris változások a különböző 

testfolyadékokban 

 

A modern molekuláris biológiai kutatásokban számos testfolyadékot vizsgálnak a 

humán szervezetben lezajló folyamatok jellemzésére, esetlegesen betegségek azonosítására, 

vagy a fizikai aktivitás hatásának monitorozására (Chicharro és mtsai., 1998; Sampson és 

mtsai., 2014). Ezek közül a leggyakrabban használatosak: a vér, a nyál, az anyatej, a könny, 

az izzadtság, az agy-gerincvelői folyadék és a bronchoalveolaris mosófolyadék. A legtöbb 

testfolyadékot a vér alternatív változataként vizsgálják. A kutatásaink során két testfolyadék 

(nyál, vér) kvalitatív és kvantitatív összetételét vizsgáltuk testedzést követően, ezért a 

következőkben ezek jellemzőit ismertetjük. 

 

2.1.1. A nyál jellemzői 

 

2.1.1.1. A nyálmirigyek anatómiája és a nyál általános tulajdonságai 

 

A nyál a három pár nagy nyálmirigy (fültőmirigy - glandula parotis-, állkapocs alatti 

mirigy- glandula submandibularis-, nyelv alatti mirigy-glandula sublingualis) és a szájüregben 

található további kis nyálmirigyek által termelt emésztő nedv. A becslések szerint mintegy 

750 kis nyálmirigy csoport található a szájüreg nyálkahártyájába ágyazottan (Som and Curtin, 

2003). Ezen mirigyek a külső elválasztású (exokrin) típusba sorolhatóak, mivel a váladékukat 

valamilyen szerv vagy sejt külső felületére ürítik, ami a nyálmirigyek esetében, a 

szájnyálkahártya felszíne. Az általuk ürített váladék a nyál. 
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A nyál alapvetően színtelen testfolyadék, amelynek színváltozását befolyásolja az 

elfogyasztott táplálék. Sűrűsége 1002 és 1012 g/cm
3
 között változik, a pH-ja általában 6,64 

körüli érték, de nagymértékben csökkentheti a vér széndioxid koncentrációja. Így a nyál pH-ja 

az alacsonyabb oxigén-szaturáció mutatója is lehet (Chicharro és mtsai., 1998). A szekretált 

nyál napi átlagos mennyisége 0,5-1 l között mozog, amelyet a szimpatikus és paraszimpatikus 

beidegzés nagymértékben meghatároz (Melvin és mtsai., 2005). 

Normál fiziológiás körülmények között a nyál térfogatának 20%-a a glandula 

parotisból, 65%-a a glandula submandibularisból és 7-8 %-a a glandula sublingualisból 

származik, továbbá az össztérfogatnak kevesebb mint 10 %-át a kisnyálmirigyek szekretálják 

(Nater és Rohleder, 2009). A nyálszekréció sebessége a három nyálmirigy esetében jelentősen 

különbözik: nyugalomban a fültőmirigyé a legalacsonyabb, míg az állkapocs- és a nyelv alatti 

mirigyek nagyobb mennyiségű váladékot szekretálnak (Shannon és mtsai., 1969). 

A nyálat gyűjtési módja alapján elkülönítik: az összes nyálmirigy váladékát együttesen 

tartalmazó ’’teljes nyál’’, vagy az egyes nyálmirigy által szekretált minta, azaz ’’duktális 

nyál’’ típusra. Általánosan a nyálmintákat csoportosítják, attól függően, hogy a 

nyálelválasztást serkentették-e valamilyen hatóanyaggal, vagy más módszerrel (citromsavval, 

rágógumi rágásával). Ezen besorolás alapján beszélhetünk ’’stimulált nyálról’’, illetve a 

serkentés hiányában ’’nem stimulált nyálról’’ (Nater és Rohleder, 2009).  

A két lebenyből (lobus superficialis, lobus profundus) felépülő fültőmirigyet tekintik a 

legnagyobb méretű nyálmirigynek. Tömegében nemi dimorfizmus is tapasztalható, a 

férfiakban valamivel nagyobb, átlagos tömege 14-28 g (Brand és Isselhard, 1990). 

Elhelyezkedését tekintve nagyrészt az állkapocs mögötti árokban foglal helyet, kivezetőcsöve 

(ductus parotideus vagy Stenon-féle vezeték) pedig a felső második zápfog magasságában 

nyílik a szájtornácba. Az állkapocs alatti- (kivezetőcsöve: ductus submandibularis vagy 

Wharton-féle vezeték) és nyelvalatti (ductus sublingualis major et minor) mirigyek 

kivezetőcsövei pedig a szájüreg elülső részébe juttatják váladékukat. 

Szövettani felépítését tekintve a glandula parotis tisztán szerózus mirigy, míg a 

glandula submandibularis kivezetőcsövei kevertek, és a glandula sublingualis szerózus és 

mucinózus végkamrákat is tartalmaznak. Míg a nyelvalatti mirigy esetében mucinózus, addig 

az állkapocs alatti mirigyben szerózus végkamrából található több. 

A három nagy nyálmirigy által szekretált folyadék összetételében különbözik, részben 

a mirigyek szövettani felépítése miatt. Továbbá eltérő külső ingerek hatására változik a 

nyálmirigyek által kiválasztott folyadék mennyisége és összetétele is. Proctor és Carpenter 

(2007) kimutatta, hogy nagyobb immunglobulin (Ig)-A tartalmú nyál termelődik rágás 
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hatására ugyanazon alanyok fültőmirigyében, mint citromsavas stimulációra. A különböző 

ingerek által kiváltott nyálelválasztási reflex során kiválasztódó folyadék összetétele is 

különbözhet. Paraszimpatikus hatás következtében nagyobb mennyiségű nyál termelődik, 

melyben alacsonyabb az egyes szerves és szervetlen alkotók mennyisége, míg szimpatikus 

hatás következtében a térfogat kisebb, de nagyobb koncentrációban tartalmaz fehérjéket és 

K
+
-t (Baum, 1987). 

A fültőmirigynek az arteria carotis externa ágai, a nyelv alatti mirigynek az arteria 

sublingualis és submentalis, míg az állkapocs alatti mirigynek arteria facialis és lingualis 

biztosítja a vérellátását (Szentágothai és Réthelyi, 2006). A nyálmirigyek vérellátásának a 

fokozódásakor (például paraszimpatikus hatás következtében) a nyálelválasztás sebessége is 

növekszik és egyben a nyál összetétele is változik (Chicharro és mtsai., 1998). 

 

2.1.1.2. A nyálszekréció folyamatának idegi szabályozása 

 

A nyálmirigyek acinus sejtjeit a vegetatív idegrendszer szimpatikus és 

paraszimpatikus ágai egyaránt idegekkel látják el (Emmelin, 1987).   

A nyálelválasztási reflexnek két alapvető típusa van. Az egyik a Pavlov által kutatott 

feltételes nyálelválasztási reflex, amely a klasszikus kondícionálás jó példája. Megállapította, 

hogy különböző stimulusokra változik a termelődő nyál viszkozitása (Pavlov, 1910).  

A veleszületett, vagy feltétlen reflex esetében szükséges közvetlenül az ételek íze, 

illata a nyálszekréció folyamatához. Ezen ingerek felvételében nélkülözhetetlenek a nyelv 

ízlelő bimbóiban található ízlelő receptorok, a szájüreg nyálkahártyájának mechanoreceptorai 

és nociceptorai, továbbá az orrnyálkahártyában elhelyezkedő szagló receptorok is (Shannon és 

mtsai., 1969).  

A reflex afferens ága a nyúltvelőben (medulla oblongata) található magokba (nucleus 

salivatorius) fut, mint elsődleges központokba, az efferens, szekretomotoros ága a nyálmirigy 

parenchimájához kapcsolódik. Ezen elsődleges nyálelválasztásért felelős központok 

bizonyítottan a magasabb agyi struktúrák szabályozása alatt állnak, azonban a pontos 

kapcsolódások (más magokkal és agykérgi területekkel) feltérképezéséhez még további 

kutatásokra van szükség (Proctor és Carpenter, 2007). A magasabb agyi központokból 

nyálelválasztást serkentő és gátló információk egyaránt érkezhetnek a primer medulláris 

központokba (Takakura és mtsai., 2003), azonban az idegrendszer perifériás részén már gátlás 

nem következik be (1. ábra). Az elsődleges nyúltvelői központból kilépő paraszimpatikus 

efferens ideg a nyálmirigy közelében elhelyezkedő paraszimpatikus ganglionon keresztül  
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Afferens inger: 

rágás, étel íze

Agykéreg

Nyálmirigy

+

+
+

+

Elsődleges nyúltvelői központ

+

Gerincvelő

-

Szimpatikus ganglion

Paraszimpatikus ganglion

 

1. ábra: A nyálelválasztás reflexes folyamata (Proctor és Carpenter, 2007 ábrájának 

felhasználásával). +: serkentés; -:gátlás. 

 

továbbítja az ingerületet a célszervnek (nyálmirigynek). A szimpatikus efferens ideg a 

nyúltvelői központ után a gerincvelő felső háti szakaszán lévő elsődleges szimpatikus 

nyálelválasztásért felelős központhoz érkezik (Bradley és mtsai., 2005), és innen jut a szignál 

a szimpatikus ganglionba, majd a mirigyhez (1. ábra).   

Ezen folyamatban számos ioncsatorna és transzporter vesz részt, amely az acinus sejt 

membránján elhelyezkedve fontos szerepet tölt be a folyadék szekréciójában, illetve az ionok 

szállításában (Nauntofte, 1992). A folyamatban lényeges hormonok és neurotranszmitterek a 

sejtmembránban lévő receptorokat aktiválják, amelyek a foszfoinozitol másodlagos hírvivő 

rendszeren keresztül, a sejt belső raktáraiból Ca
2+

 felszabadulást idéznek elő, ezáltal beindítva 

a szekréció folyamatát.  

 

2.1.1.3. A nyálszekréció folyamatának celluláris mechanizmusa és transzporterei  

 

A nyál szekréciója egy kétlépcsős folyamat, ahol az első lépés során az acinus sejtek 

végi része egy a plazmához összetételében nagyon hasonló, izotóniás, nátrium-klorid dús 

váladékot termel, ez lesz az elsődleges, vagy primer szekrétum. A második lépésben az 

elvezető cső epitheliumán keresztül nátrium-klorid szívódik vissza, míg K
+
 választódik ki a 

duktális részbe (2. ábra).  

http://ajpgi.physiology.org/search?author1=B.+Nauntofte&sortspec=date&submit=Submit
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v

1. lépés 2. lépés

NaCl

K+Primer nyál Fiziológiás nyál

Folyadék szekréció NaCl reabszorpció és K+

szekréció

 

2. ábra: A nyál szekréció kétlépéses folyamata (Catalán és mtsai., 2009 ábrájának 

felhasználásával). 

 

Mivel ezen epithelium réteg csak kismértékben járható át a víz számára, ezért a végső 

nyál hipotóniás lesz (Catalán és mtsai., 2009). 

Az elsődleges nyál kiválasztása az acinus sejtekben zajló folyamat. A folyadék 

szekréciója és az ionok transzportja egy funkcionálisan kapcsolt folyamat, melyben a 

bazolaterális (szerózus) és az apikális (lumináris, kanalikuláris) membrán ioncsatornái és 

transzporterei lényeges szerepet töltenek be. A folyadékszekréció iránya szigorúan 

meghatározott: bazolaterális-lumináris irányba (oldal felé) történő folyamat. A sejt 

bazolaterális részén nagy számban találhatóak mitokondriumok, melyek biztosítják az 

ioncsatornák transzportfolyamataihoz szükséges nagymennyiségű energiát (Proctor és 

Carpenter, 2007). A nyálszekréció első lépésében résztvevő transzporterek a 3./A ábrán 

láthatóak.  

ATP

2. lépés

Na+-K+-ATPáz

Na+ - csatorna

Cl- - csatorna

K+ - csatorna

Cl-- HCO3
- antiporter

 

3. ábra: A nyálszekréció 1. (A) és 2. (B) lépésében résztvevő transzporterek (Catalán és 

mtsai., 2009 ábrájának felhasználásával). 

K+- csatorna

Na+-H+- antiporter

1. lépés

Cl--HCO3
- - antiporter

Na+-K+-ATP-áz

Na+-K+-2Cl- kotranszporter

Cl- - csatorna

H2O - csatorna

A B 
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A nyálszekréció második lépése a nyálmirigy elvezető cső sejtjeiben fog lezajlani, ahol 

számos különböző sejt vesz részt a folyamatban (3./B ábra). Alapvetően három fő típusát 

lehet elkülöníteni az elvezető cső sejteknek (interkaláris-duktális, striált, exkretoros), melyek 

aránya az egyes nyálmirigyekben jelentősen különbözik. Az interkaláris- és striál-duktális 

sejtek intralobulárisan, míg az exkretoros-duktális sejtek extralobulárisan helyezkednek el. 

Feltételezhető, hogy nátrium-klorid reabszorpció mind az intra- mind az extralobularis 

duktusokban zajlik. 

A második lépés során a korábban nátrium-kloridban gazdag primer szekrétum 

végighalad a duktális epithéliumon, ahol nátrium-klorid reabszorpció történik és mindeközben 

K
+
-mal dúsul a végső hipotóniás váladék. 

 

2.1.1.4. A nyál összetétele, funkciói és a fizikai aktivitás 

 

A humán nyálat számos komponens alkotja. Legnagyobb mennyiségben, 

hozzávetőlegesen 99 %-ban vízből áll. Szervetlen ionjai közül a legfontosabbak: a Na
+
, a K

+
, 

a Ca
2+

, a Cl
-
 és a HCO3

-
.  A szerves összetevői közül a legjelentősebbek közé tartoznak: az 

amiláz és a maltáz enzimek, az albumin, a karbamid, a kreatinin, a mucin, az aszkorbinsav, az 

aminosavak, a tejsav, a hormonok (kortizol, tesztoszteron, dihidroepiandroszteron) és a 

különböző Ig típusok (IgA, IgG és IgM; Chicharro és mtsai., 1998).  

Az emberi nyálból napjainkra több mint 1000 fehérjét, és 3000 mRNS-t azonosítottak 

és katalogizáltak (Hu és mtsai., 2007; Li és mtsai., 2004). Ezen marker molekulák 

segítségével lehetséges betegségek azonosítása, vagy más élettani változások 

nyomonkövetése is. 

A nyál legfontosabb szerepei közé tartozik a falatképzés, a tápanyagok lebontásának 

megkezdése, a szilárd táplálék nyelésének megkönnyítése, a fogszuvasodás elleni védelem 

(baktericid, fungicid és virulicid hatású) és a hangképzés folyamatában is lényeges (Llena-

Puy, 2006). A legfontosabb alkotók és azok funkciói az 1. táblázatban olvashatóak. Több 

összetevő pontos szerepe még nem teljesen tisztázott.  

Azon törekvés, hogy a nyálat és annak alkotóit felhasználják az edzés 

hatékonyságának mérésére már régóta megfogalmazódott a kutatókban. Mára számos 

összetevő esetében bizonyították, hogy egyszeri terhelés, vagy hosszabb ideig tartó edzések 

befolyásolják a nyálban jelenlévő mennyiségét (Rundle, 2005; Chicharro és mtsai., 1998). A 

sporttudomány területén történő felhasználása viszonylag újabb keletű, a vizsgálatokat főleg 

az évek óta edzést folytató személyek körében végezték, végzik. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Llena-Puy%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16878065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Llena-Puy%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16878065
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1. táblázat: A nyál összetétele és funkciói (Llena-Puy, 2006 és Sreebny és mtsai., 1992 

táblázatainak felhasználásával). 

 

 

Azon törekvés, hogy a nyálat és annak alkotóit felhasználják az edzés 

hatékonyságának mérésére már régóta megfogalmazódott a kutatókban. Mára számos 

összetevő esetében bizonyították, hogy egyszeri terhelés, vagy hosszabb ideig tartó edzések 

befolyásolják a nyálban jelenlévő mennyiségét (Chicharro és mtsai., 1998; Rundle, 2005). A 

sporttudomány területén történő felhasználása viszonylag újabb keletű, a vizsgálatokat főleg 

az évek óta edzést folytató személyek körében végezték, végzik. 

Chicharro és munkatársai (1998) leírták, hogy fizikai aktivitást követően elsődlegesen 

a nyálban lévő Ig-ok, fehérjék, ionok, hormonok és a tejsav koncentrációja változik. 

 Testedzés után a nyál IgA szintje csökken (Gleeson és Pyne, 2000) és ezt a változást 

kapcsolatba hozták az állóképességi sportolók körében gyakrabban kialakuló felsőlégúti 

megbetegedésekkel (Gleeson és mtsai., 1999; Neville és mtsai., 2008), valamint bizonyos 

esetekben a túledzettségi szindrómával is (Mackinnon és Hooper, 1994). Gleeson és Pyne 

(2000) leírta, hogy a nyálban lévő IgM követi a nyálban lévő IgA változásait is, így fizikai 

aktivitás után csökkenhet a koncentrációja.  

Az acinus sejt felelős a legtöbb nyálban lévő funkcionális protein szintéziséért és 

kiválasztásáért (Proctor és Carpenter, 2007). Terhelést követően az edzés során fellépő 

Funkció A nyál összetevői

Emésztés
amiláz, proteáz, lipáz, ribonukleáz, 

dezoxiribonukleáz

Pufferkapacitás

bicarbonátok, foszfátok, kálcium, prolin-

gazdag proteinek, fluoridok, urea, alkalikus 

proteinek

Növekedési faktorok EGF, TGF-α, TGF-β, IGF-I, IGF-II

Remineralizáció

prolin-gazdag proteinek, glikoproteinek, 

sztaterin, kálcium, foszfátok, fluorid, 

mucinok

Antibakteriális anyagai

lizozim, laktoferrin, laktoperoxidáz, 

hisztatin, agglutinin, defenzin, prolin-gazdag 

proteinek, mucinok

Antifungális és antivirális 

anyagai
immunglobulinok, mucinok, hisztatin

Viszkozitás mucinok, prolin-gazdag proteinek

Falatképzés, nyelés mucinok

Nyálkahártya védelem mucinok, elektrolit, víz

Ízlelés gusztin, cink, víz

Hangképzés mucinok, víz

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Llena-Puy%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16878065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mackinnon%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7883401
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hooper%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7883401
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szimpatikus túlsúly hatására a nyálban lévő összfehérje mennyisége emelkedik. A különböző 

nyálban lévő enzimszintekben, például az α-amiláz mennyiségében is növekedés tapasztalható 

az edzés utáni időszakban (Calvo és mtsai., 1997). 

Az ionok közül a Na
+
, a K

+
 és a Mg

2+
 koncentrációjában mutattak ki változást terhelés 

hatására, mindhárom ion esetében az edzés utáni időszakban emelkedett a nyálban mérhető 

mennyiségük (Ben-Aryeh és mtsai., 1989; Chicharro és mtsai., 1999). Bizonyos kutatások 

ezen eredményeknek ellentmondanak, így a K
+
 szintjében nem tapasztaltak változást fizikai 

aktivitás hatására (Salminen és Konttinen, 1963). 

A hormonok közül a legtöbb kutatásban a nyál szteroid hormon tartamának kvantitatív 

vizsgálatát végezték el az edzés utáni időszakban. Ezek közül a leggyakrabban vizsgált 

molekulák a kortizol, a tesztoszteron és a dihidroepiandroszteron. A nyál kortizol mennyisége 

megerőltető edzés hatására, illetve az edzés intenzitásának növekedésével emelkedik (Paccotti 

és mtsai., 2005). Hasonlóan az előző hormonhoz, fizikai aktivitás hatására a tesztoszteron és a 

dihidroepiandroszteron nyálban mérhető szintjében emelkedés tapasztalható (Gatti  és De 

Palo, 2011). 

Az edzés hatékonyságának vizsgálatára régóta használt molekula a tejsav, melynek 

mennyiségi változásait leggyakrabban vérminták felhasználásával mérik. Fizikai aktivitás 

során emelkedik a vér tejsav (BL) koncentrációja, majd a terhelés után fokozatosan csökken 

az értéke, segítségével meghatározható az anaerob küszöb (Zagatto és mtsai., 2004). Ezt a 

küszöböt egy olyan maximális intenzitású fizikai aktivitással lehet leírni, ahol a tejsav 

képződése és eltávolítása egyensúlyban van. A küszöb átlagos értéke 4 mM/l-es BL szinttel 

jellemezhető (Heck és mtsai., 1985). 

Elsőként Mendez és munkatársai (1976) írtak le szignifikáns kapcsolatot a BL és a 

nyál tejsav (SL) szintjei között, majd egy másik kutatásban, 30 km hosszú futást követően is 

kapcsolatot találtak a két testfolyadék tejsavszintje között sportolóknál (Santos és mtsai., 

2006). Megfigyelték, hogy a SL szintje jelentősen alacsonyabb, mint a vele egyidőben mért 

BL koncentráció, mindössze 15%-a a BL mennyiségének (Segura és mtsai., 1996). 

Sprintfutók és hosszútávfutók körében folytatott vizsgálatokban 400 m lefutása után 

szignifikáns korrelációt írtak le a maximális SL és BL között (Ohkuwa és mtsai., 1995). 

Zagatto (2004) bizonyította, hogy maximális terhelést követően, szemben a BL mérésekkel, a 

SL nem alkalmas az anaerob küszöb meghatározására.  

Több vizsgálat alapján feltételezhető, hogy a BL és a SL szintek között időbeli 

különbség van, de további kutatások szükségesek a pontos mechanizmus meghatározására, az 

http://jap.physiology.org/search?author1=Aarne+Konttinen&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatti%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Palo%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Palo%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Palo%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
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időbeliség vizsgálatára. Valószínűsíthető, hogy a BL szintváltozásokat a nyál késve követi 

(Reer és mtsai., 2009; Santos és mtsai., 2006).  

 

2.1.1.5. A vér és a nyál kapcsolata 

 

Számos olyan molekula található a nyálban, amely a nyálnak fiziológiás körülmények 

között nem összetevői (például gyógyszerek), mégis bizonyos körülmények között 

kimutathatók nyálmintákból is. Az említett molekulák nyálba történő transzportja 

intracelluláris (passzív diffúzió, aktív tarnszport) és extracelluláris (ultrafiltráció) 

mechanizmusokkal egyaránt történhet.  

A vérben jelenlevő molekuláknak öt rétegen (barrier) kell keresztülhaladniuk, hogy a 

nyálba kerülhessenek. Az első akadály a kapilláris fala, majd az intersticiális tér, azt követi az 

acinus sejt vagy a duktális sejt bazális membránja, az acinus sejt vagy a duktális sejt 

citoplazmája és végül a luminális sejt membránja (Kaufman és Lamster, 2002).  

Számos apoláros vérszérum alkotó képes egyszerűen átoldódni a membránon, 

közvetlenül a vérből a nyálba kerülni (például a szteroid hormonok), míg a kisméretű poláros 

anyagok csak ultrafiltrációval képesek erre. Egyes fehérjéket (citokineket) a nyálmirigyek is 

képesek szekretálni, így a nyálban lévő mennyiségük független a vérben lévő 

koncentrációjuktól. 

A sejtmembránon szabadon átjutó anyagok nyálba kerülő mennyisége független a 

nyálszekréció sebességétől, így a nyálban és vérben lévő szintjük erős kapcsolatban van 

egymással. Ezzel szemben az ultrafiltrációval a nyálba kerülő vegyületek koncentrációja a 

nyálszekréció sebességétől függ, és gyengébb korrelációt, vagy kapcsolatot sem mutatnak a 

vérben lévő anyagmennyiségükkel (Gatti  és De Palo, 2011; Gröschl, 2009; Kaufman és 

Lamster, 2002).   

 

2.1.2. A vér 

 

2.1.2.1. A vér általános jellemzői, összetétele és képződése 

 

A felnőtt emberi szervezetben átlagosan 5 liter vér kering, melynek mennyiségét 

számos tényező befolyásolja, például az életkor, a nem, az edzettségi állapot, de a testtömeg 

is. A vér pH-ja szűk tartományok, 7,35 és 7,45 között változik, ami enyhén lúgos érték. A 

vérplazma sűrűsége átlagosan 1,025 g/ml.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatti%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Palo%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129038
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A vér összetételét tekintve a vérplazma 55 %-a a teljes térfogatnak és további részét az 

alakos elemek (45 %) képezik. A vérplazma általános összetételét és az alakos elemek 

százalékos megoszlását az 4. ábra A és B képei szemléltetik. Az alakos elemek közé taroznak 

a vörösvértestek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék. 

 

4. ábra: A vérplazma összetétele (A) és az alakos elemek százalékos megoszlása (B). 

 

A vérnek fontos szerepe van a különböző anyagok szállításában (tápanyagok, 

bomlástermékek stb.), a hőszabályozásban, a védekezésben és a véralvadás folyamatában is.  

Ezen funkciókból következik, hogy a vér összetételét a legtöbb szerv, szervrendszer 

működése befolyásolja. Így a légzőszervrendszer által felvett oxigén, leadott széndioxid 

szállításában lényegesek a vörösvértestek, azok mennyisége pedig befolyásolja a vér 

összetételét. Az emésztőszervrendszerből felszívódó tápanyagok szállítását is ez a 

testfolyadék végzi csakúgy, mint a feleslegessé váló bomlástermékekét, melyeket a vesék 

kiválasztanak. Az endokrin mirigyek által termelt hormonokat is a vér szállítja a megfelelő 

célszervekig (Rogers, 2011). 

 

2.1.2.2. A vérösszetétele és a fizikai aktivitás 

 

Ha változás következik be a szervezet működésében, ez a vérben nyomon követhető, 

ezért is alkalmazzák széles körben a szervezet általános állapotának vizsgálatára, a különböző 

betegségek diagnosztizálására is. Így a vér a sporttudományi kutatások egyik fontos, 

vizsgálati anyaga. 

A fizikai aktivitás nemcsak az előzőekben ismertett nyál összetételére van hatással, 

hanem nagymértékben befolyásolja a vérben jelenlevő vegyületek mennyiségi és minőségi 

jellemzőit is (Sanchis-Gomar és Lippi, 2014). Az edzést követően a markermolekulák 

A B 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchis-Gomar%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24627716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24627716
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biológiai tulajdonságai, az edzés típusa, az intenzitása, az időtartama, a terhelést követő 

regenerálódás időtartama mind meghatározzák, hogy mikor és mennyi extracelluláris marker 

kerülhet a vérbe (Lippi és mtsai., 2008). 

A vér fizikokémiai tulajdonságai, így a kémhatása és a viszkozitása is megváltozik 

fizikai aktivitás hatására. Fizikai aktivitást következtében mind az izomszövetben mérhető 

pH, mind a vérben és nyálban észlelt kémhatás csökkenést mutat, így savas irányba tolódik el 

az értéke (Osnes és Hermansen, 1972).  Különböző intenzitású edzések után növekszik a vér 

viszkozitása is, de az edzést követő egy órában visszaáll a normál értékre (Hitosugi és mtsai., 

2004). 

Sanchis-Gomar és Lippi (2014) nyomán érdemes kettéválasztani az egyszeri akut 

nagyintenzitású, megerőltető testmozgás hatására mérhető változást és a rendszeres edzés 

miatt kialakult adaptációt. Kutatásaik szerint a fizikai aktivitással összefüggő három 

legfontosabb változás, ami a vér összetételét befolyásolja: a vérplazma térfogatának 

csökkenése, az alapanyagcsere növekedése és a belső szervekben, szervrendszerekben (főleg 

a harántcsíkolt izomban) az edzés hatására az izmokban kialakuló mikrosérülések. 

A következőkben azokat a legfontosabb vérparamétereket, markereket ismertetjük, 

melyek mennyisége változik testedzés hatására, azonban az EIMD (edzés hatására az 

izmokban létrejövő mikorsérülések) markereit külön alfejezetben tárgyaljuk. 

A vérplazma térfogata fizikai aktivitás hatására változik, míg az akut terhelés esetében 

csökkenés figyelhető meg a kialakuló dehidratáció, vagy hipohidratáció miatt (Sawka és 

Montain, 2000), addig a rendszeres, tartós edzések következménye a vértérfogat növekedése 

(Fellmann, 1992).  

Az alakos elemek számában is változás tapasztalható (2. táblázat). Kimutatták 

versenysportolók esetében a vörösvértest- és retikulocitaszám csökkenését, amely 

versenyidőszakban kifejezettebb volt (Banfi és Del Fabbro, 2007; Banfi és mtsai., 2011). Az 

említett sejtes elemeken kívül a fehérvérsejtszám is csökken megerőltető edzéseket követően, 

illetve változik az egyes fehérvérsejt típusok százalékos aránya is, mely feltehetően a 

mikrosérülések következtében kialakuló gyulladás következménye lehet. További fertőzések 

hatása is közrejátszhat a fehérvérsejtek számának változásban (Kratz és mtsai., 2002), de az 

edzés miatt megemelkedett kortizol és adrenalin koncentrációja is okozhatja a sejttípusok 

arányának a változását (McCarthy és Dale, 1988). Ezzel szemben a vérlemezkék száma 

növekszik a fizikai aktivitás alatt és azt követően, továbbá a véralvadás folyamatában 

lényeges fibrinogén, von Willebrant faktor és a VIII. faktor szintje is emelkedik (Lippi 

és Maffulli, 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchis-Gomar%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24627716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24627716
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banfi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Del%20Fabbro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17474885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarthy%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3068772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dale%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3068772
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19452402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19452402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19452402
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maffulli%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19452402


18 

 

Több kutatás ismerteti tartós, állóképességi edzés hatására bekövetkező plazma és 

szérum ferritin, vas szintek csökkenését sportolók esetében (Corsetti és mtsai., 2012; Matter 

és mtsai., 1987).   

Számos hormon szintjében is változás következik be fizikai aktivitás hatására (2. 

táblázat). Nagyintenzitású edzést követően a kortizol, a β-endorfin és a tesztoszteron szint 

emelkedik. Testedzés során az inzulin szint csökken, majd edzést követően növekedés 

tapasztalható (Viru, 1992).  

 

2. táblázat: A vér alakos elemeinek és hormonjainak változása fizikai aktivitás 

hatására. 

 

 

Több más szerves és szervetlen vegyület szintje változik fizikai aktivitás 

következtében, ilyenek az energia-metabolizmusban résztvevő vegyületek (piroszőlősav, 

citromsav, kreatinin, glicerol, aminosavak), a kollagén átépülésében fontos vegyületek 

(karboxiterminális propeptid), oxidatív stressz markerek vagy a gyulladásos markerek 

(metalloproteinázok, kalpain; Sampson és mtsai., 2014).  

A fizikai aktivitás befolyásolja a BL koncentrációját is, ez a paraméter a 

sporttudományban rutinszerűen alkalmazott mérések egyike. Az edzés hatékonyságának 

meghatározására, a fizikai teljesítmény vizsgálatára régóta alkalmazott módszer a BL és a 

szérum tejsavszintjének mérése (Katz és Sahlin, 1988). 

 

 

 

A vér összetevői Fizikai aktivitás hatására

Vörösvértestszám Csökken

Retikulocitaszám Csökken

Fehérvérsejtszám Csökken

Vérlemezkeszám Növekszik

Kortizol Növekszik

Adrenalin Növekszik

Tesztoszteron Növekszik

β-endorfin Növekszik

Inzulin Növekszik

Alakos elemek

Hormonok

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Katz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3049511
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sahlin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3049511
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2.1.2.3. Az edzés hatására kialakuló harántcsíkolt izom mikrosérülések és a vér markerei 

 

A szokatlan, nagyintenzitású vagy excentrikus kontrakciókat tartalmazó testedzés 

mikrosérüléseket okoz a harántcsíkolt izomrostokban (Friden és mtsai., 1983; McKune és 

mtsai., 2012). Az excentrikus kontrakció egy dinamikus kontrakció típus, melyre jellemző, 

hogy az izomrost egy külső erő következtében megnyúlik, feszülése fokozódik, és ennek 

eredményeként sejtszintű sérülések jönnek létre benne. Az excentrikus kontrakciókat 

nagyszámban tartalmazó edzéseket gyakran alkalmazzák a mikrosérülések ellenőrzött 

körülmények között történő vizsgálatára (Váczi és mtsai., 2009). A harántcsíkolt izom 

mikrosérülései felhalmozódva ínszalagok sérüléséhez, szakadásához is vezethetnek, így 

komolyabb sportsérüléseket is okozhatnak (Brockett és mtsai., 2001). A testmozgás során 

keletkező reaktív oxigén gyökök és az oxidatív stressz is további sérüléseket, gyulladást 

okozhatnak az izomban és akár más szövetekben is (Brancaccio és mtsai., 2010; 5. ábra).  

 

5. ábra: A humán vázizom elektronmikroszkópos képe 24 órával excentrikus 

kontrakciókat követően (Forrás: Féasson és mtsai., 2002): a, b: a normál struktúra, míg c-f: 

jelöli a sérült struktúrát, 1 nappal excentrikus edzés után. 

 

Az EIMD-k további mikroszkóposan érzékelhető szakadást okoznak a szarkomerben, 

sérülésekhez vezetnek a sejtszervecskékben (például szarkoplazmatikus retikulumban, 

szarkolemmában, miofibrillumokban, T-tubulusokban), akár a teljes sejt pusztulásához is 

vezethetnek (Proske és Morgan, 2001). Ezek a sejtszintű változások edzetlen személyeknél 
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már 1 órával az excentrikus kontrakciókat tartalmazó edzést követően is megfigyelhetőek és 

2-3, vagy akár 7-8 napig is (Yu és mtsai., 2004). 

A vérben számos indirekt marker molekula található, amely a harántcsíkolt izom 

mikrosérülését követően kerül a testfolyadékba, és ezeket használják a mikrosérülések 

mennyiségének monitorozására is (3. táblázat). Ilyen molekulák a harántcsíkolt izom 

felépítésében résztvevő fehérjék és azok töredékei (például a miozin nehéz lánca; Sorichter és 

mtsai., 2001), enzimek aktivitása (kreatin kináz – CK -, Stäubli és mtsai., 1985; tejsav-

dehidrogenáz, Munjal és mtsai., 1983), a mioglobin (Munjal és mtsai., 1983; Speranza és 

mtsai., 2007) és az aszpartát aminotranszferáz (Lippi és mtsai., 2008; Van der Meulen és 

mtsai., 1991). 

Napjainkban, a biotechnológia fejlődése lehetővé tette, hogy újabb, specifikusabb 

vérmarkereket is alkalmazzanak a mikrosérülések közvetett vizsgálatára. Ezek a vázizom 

típusú-troponin-i (s-troponin-i; Sorichter és mtsai., 1997), a gyorsrost típusú-troponin-i (fs- 

troponin-i; Chapman és mtsai., 2013) és az α-aktin (Martinez-Amat és mtsai., 2005). 

 

3. táblázat: A vér legfontosabb mikrosérülés markereinek változása excentrikus edzés 

hatására. 

 

 

Martinez-Amat és kutatócsoportja (2005) abnormálisan magas α-aktin koncentrációt 

talált izomsérülést szenvedett betegek körében a kórházi felvételt követő vizsgálatok során. 

Később Amat és munkatársai (2007) összehasonlították az egészséges, és valamilyen 

izomsérülést elszenvedő sportolók vérének α-aktin szintjét és megállapították, hogy az aktin 

megfelelő markere az izomsérüléseknek, mikrosérüléseknek. Ezzel szemben Féasson és 

munkatársai (2002) egy downhill futást követően (futószalagos terhelés formájában) nem 

Vérben lévő marker Excentrikus edzés hatására

Kreatin-kináz Növekszik

Tejsav-dehidrogenáz Növekszik

Aszpartát-aminotranszferáz Növekszik

Mioglobin Növekszik

Miozin nehézlánc Növekszik

α-aktin Növekszik vagy Változatlan

Vázizom típusú troponin-i Növekszik

Gyorsrost típusú troponin-i Növekszik

Interleukin-6 Növekszik

Enzimek aktivitása

Más izomfehérjék

Egyéb mutatók

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=St%C3%A4ubli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4018053
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Speranza%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18211747
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lippi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18609111
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talált változást a vér α-aktin mennyiségében közvetlenül, 1 és 14 nappal a terhelés után. Több 

egymásnak ellentmondó adat miatt fontos lenne megvizsgálni az α-aktin mennyiségének 

terhelés utáni változását, használható-e az edzés hatására kialakuló EIMD-k markereként. 

A vázizmok sérülését követően nagymennyiségű aktin kerülhet a keringésbe az 

elpusztult sejtekből, melyet a Ca
2+

 által aktivált gelszolin (GSN) köt meg és távolítja el a 

keringésben toxikus F-aktin filamentumokat (Haddad és mtsai., 1990). A plazma gelszolin 

szintje számos akut és krónikus megbetegedés (szepszis, hipoxia, malária) során csökken, 

mivel ennek a molekulának fontos szerepe van a gyulladásos válaszfolyamatokban (Bucki és 

mtsai., 2008).  Ezzel szemben egy másik kutatásban a gelszolin koncentráció emelkedését 

figyelték meg 7-11 nappal egy akut rhabdomiolízist követően (Löfberg és mtsai., 1998). Egy 

kerékpár ergométeren végzett teszt után 30 perccel edzetlen személyeknél a plazma gelszolin 

szint csökkenését, míg a sportolóknál a növekedését írták le. Feltételezték, hogy a fizikai 

aktivitás befolyásolja a GSN expressziót a harántcsíkolt izomban (Yu és mtsai., 2013). 

Jelenleg nem rendelkezünk elegendő információval arról, hogy az EIMD-k 

befolyásolják-e a plazma GSN szintjét és van-e kapcsolat a mikrosérülések mennyisége és a 

GSN szint között.  

 

2.1.2.4. Az izommikrosérülések hatására kialakuló gyulladás és markerei 

 

Általánosságban a gyulladás kialakulás és regenerációjának hat lépésben megy végbe. 

Az első a szöveti sérülés kialakulása, ezt követi a vazoaktív anyagok megjelenése a sérült 

szövetnél, majd az értágulat, a leukociták kitapadása az érfalhoz, a leukociták vándorlása a 

vérrel a sérült területre, végül a szöveti sérülés kijavítása (Malm, 2001).  

Az intenzív fizikai aktivitás nemcsak szöveti sérülést, mikrosérüléseket indukál a 

harántcsíkolt izomban, hanem a sérülések után gyulladás alakul ki a szövetben a sérült terület 

javítása, regenerálása érdekében (Clarkson  és Hubal, 2002). 

A folyamat során először a neutrofil granulociták jelennek meg a sérült részen, és az 

izomszövetben található makrofágokkal együtt a nekrotikus szövetet fagocitálják, a sérült 

részeket eltakarítják (Clarkson és Hubal, 2002). Feltételezhető, hogy a makrofágoknak két 

típusa is részt vesz a regenerációs folyamatokban. Az egyik típus (ED1+) a sejtek 

fagocitálásában, míg a másik (ED2+) a szatelita sejtek aktiválásában, így a javító 

folyamatokban lesz lényeges (Tidball, 1995). 24 órával az edzést követően a T-limfociták is 

megjelennek a sérült területen és résztvesznek a további javításokban. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haddad%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2154744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarkson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubal%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarkson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubal%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tidball%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7564969
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A gyulladásos folyamat hatására növekszik a vérben a citokinek koncentrációja is, így 

ez a folyamat lezajlásának megfelelő mutatója lehet. Az interleukin-6 szint szignifikánsan 

növekszik az edzést követő időszakban, és az emelkedés mértéke összefügg az izomban 

bekövetkező erő deficittel, így a sérülés mértékével (Nakhostin-Roohi és mtsai., 2008). 

Az edzést követő időszakban más gyulladásos markerek plazma szintje is emelkedik, 

mint például az orozomukoid (α-1 savas glikoprotein; AGP) molekuláé. Az AGP a lipokalin 

plazma glikoprotein család tagjaként egy akut fázis protein (Gornik és Lauc, 2008), 

természetes gyulladásellenes és immunmoduláló vegyület (Fournier és mtsai., 2000). Egy 

korábbi kutatásban Poortmans és Haralambie (1979) kimutatták, hogy 100 km-es futást 

követően 24 órán át a szérum AGP szintje szignifikánsan emelkedett volt a nyugalmi értékhez 

képest. 

Az EIMD-k és az AGP szint változása közötti kapcsolatot eddig nem vizsgálták, így 

nem rendelkezünk információval a mikrosérülések következtében kialakuló gyulladásos 

folyamat során lezajló AGP szintváltozásokról. 

 

2.1.2.5. A mikrosérülések további közvetett és közvetlen mutatói 

 

McKune és munkatársai (2012) meghatározták, hogy az EIMD-k legfontosabb indirekt 

mutatói közé tartozik az izom erejének csökkenése, az izomszövetben kialakuló duzzanat, az 

ízületi mozgásterjedelem csökkenése, a késleltetett izomfájdalom (DOMS) és a 

testfolyadékokban megjelenő vagy emelkedett koncentrációban jelen lévő markerek, 

melyekről a korábbi alfejezetekben már szó esett. 

Az edzést követő erő csökkenését, erő deficitet az EIMD-k egyik legpontosabb 

közvetett mutatójának tartják. A végrehajtott aktivitás minőségétől és mennyiségétől függően 

a deficit különböző mértékű lehet. Egy downhill futást követően 10-30 %-os, míg közepes 

intenzitású excentrikus edzést követően 30-50 %-os, intenzív edzés után pedig 50-65 %-os 

visszaesést is tapasztaltak. Feltételezték, hogy az erő visszaesés a kontrakciót létrehozó 

apparátus gyengülésének és sérülésének a következményeként jelentkezett (Clarkson 

és Hubal, 2002; McKune és mtsai., 2012). A teljes regeneráció időtartama is különböző lehet, 

az aktivitás típusától, intenzitásától is függ, akár egy-két hétig is eltarthat (Newham és mtsai., 

1987). 

Excentrikus edzést követően a mikrosérülések következtében az izomszövetben 

duzzanat alakul ki, amely intracelluláris folyadék felhalmozódás következménye. A duzzadás 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gornik%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19126970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lauc%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19126970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarkson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarkson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarkson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubal%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12409811
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összefüggésbe hozható az extracellulárisan felhalmozódó izomfehérjékkel is (például 

mioglobin; Foley és mtsai., 1999). 

További indirekt mutató az ízületi mozgásterjedelem szignifikáns csökkenése, amely a 

folyadék felhalmozódás, a duzzanat következményeként jelentkezik. Excentrikus edzés 

hatására a mozgásterjedelem akár 20-45 °-kal is csökkenhet, és a regeneráció 10 napig is 

eltarthat (Clarkson és mtsai., 2002).  

Az edzést követő 24-48 h során megjelenik a DOMS, amely a legintenzívebb a 24-72 

óra közötti időszakban, és teljes megszűnése akár egy hétig is eltarthat (Clarkson és mtsai., 

1988; 2002). Okozója egyrészt a mikrosérülések miatt keletkező duzzanat az izomban, amely 

aktiválja a mechanoreceptorokat, másrészt a kialakuló gyulladás során felszabaduló kémiai 

anyagok (hisztamin, bradikinin, prosztaglandin), melyek a nociceptorokat aktiválják, így 

fájdalomérzetet hoznak létre. A szubjektív fájdalomérzetet leggyakrabban vizuális analóg 

skálák segítségével határozzák meg (Bobbert és mtsai., 1986; McKune és mtsai., 2012). 

Direkt módon is lehetséges az EIMD-k vizsgálata, izombiopsziával történő mintavétel 

során, immunhisztokémiai eljárások felhasználásával. Szövetfestési eljárások és 

mikroszkópos technika együttes használatával, közvetlenül láthatóvá tehetők az intracelluláris 

tér izomrostjai, extracelluláris fehérjék, a sejtmembrán sérülései is, de akár mérhető az 

izomban lévő enzimek aktivitása és a felépítő molekulák pontos mennyisége is (McKune és 

mtsai., 2012). Gyakran a funkcionális mérések és a szövettani vizsgálatok között csak 

kismértékű kapcsolat tapasztalható, ami több okra vezethető vissza (Warren és mtsai., 1999). 

Egyrészt biopsziával az izomszövet egy kis darabját távolítjuk el, amely izomsérülés még két 

héttel később sem regenerálódik teljesen, így zavarva a későbbi mintavételeket. A vizsgálati 

személy vér markereinek szintje (például CK; Hikida és mtsai., 1991) és más indirekt EIMD 

mutatója (például maximális izometriás forgatónyomaték; Friden és mtsai., 1983) is tévesen 

megváltozhat a beavatkozás következtében. 

   

2.2. A rendszeres fizikai aktivitás hatására bekövetkező élettani változások 

 

A rendszeres testmozgás hatására az emberi szervezet valamennyi szervrendszerét 

érintő, de különböző fokú adaptáció következik be, melyeket a jelen fejezetben részletezünk. 
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2.2.1. Rendszeres fizikai aktivitás és az antropometriai jellemzők változása 

 

Az Antropometria, azon belül is a Sportantropometria a rendszeresen sportoló személy 

szomatotípusával, testalkatával és testének összetételével foglalkozó tudományterület 

(Mészáros és mtsai., 2000). 

 A rendszeres edzés hatásának vizsgálatához először az egészséges testösszetétel ismerete 

szükséges. Az ideális, egészséges testösszetételt és testfelépítést Behnke és Wilmore (1974) 

határozta meg, megalkotva a referencia nő és férfi fogalmát (4. táblázat). 

Egy több komponenst tartalmazó testösszetételi modell segítségével meghatározták a 

referencia nő és férfi sovány test-, izom-, csont- és zsírtömegét. 

 

4. táblázat: A referencia nő és a férfi antropometriai adatai (Behnke és Wilmore, 1974 

adatainak felhasználásával). 

 

 

A rendszeres fizikai aktivitás befolyásolja a testösszetételt. Sportolók esetében 

megfigyelhető a test zsírtartalmának csökkenése (Malina, 2007), és az izomtartalom 

növekedése azonos korú nem sportoló társaikhoz képest. Deutz és munkatársai (2000) elit női 

futók és tornászok testzsír százalékát vizsgálták, és megállapították, hogy a tornászok testzsír 

százaléka (13,47 ± 4,17 %) valamivel alacsonyabb volt, mint a futóké (14,25 ± 3,73 %). Egy 

másik kutatásban a felmért 21 sportág közül mindkét nem esetében a triatlonosok, az atléták 

és az öttusázók testzsír százalékát találták a legalacsonyabbnak (Santos és mtsai., 2014). 

Katch és munkatársai (2011) összefoglaló táblázata alapján elmondható, hogy 

elsődlegesen az állóképességi sportolók és a látványsportágak versenyzőinél (ahol számít a 

külső megjelenés) figyelhető meg a testzsír százalék nagyléptékű csökkenése, amely nők 

esetében menstruációs diszfunkciót is eredményezhet.  

A testösszetétel megállapításakor gyakran vizsgálják a szervezet teljes víztartalmát is. 

A megfelelő hidratáltság a fizikai teljesítmény fontos összetevője. A szervezet víztartalma az 

Referencia          

nő

Referencia           

férfi

Életkor 20 - 24 év 20 - 24 év

Testmagasság 163,8 cm 174,0 cm

Testtömeg 56,7 kg 70,0 kg

Sovány testtömeg 48,2 kg (85,0 %) 61,7 kg (88,1 %)  

Izomtömeg 20,4 kg (36,0 %) 31,3 kg (44,7 %)

Csonttömeg 6,8 kg (12,0 %) 10,4 kg (14,9 %)

Zsírtömeg 15,3 kg (27,0 %) 10,5 kg (15,0 %)
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életkortól, a nemtől és a testösszetételtől függően a teljes testtömeg 40-70%-a közötti értéket 

teszi ki. Két részre szokás osztani a sejteken belül található intracelluláris, illetve az 

extracelluláris vízre, mely magában foglalja a vért és az intersticiális folyadékot (Katch és 

mtsai., 2011). 

 

2.2.2. Rendszeres fizikai aktivitás hatása a szív működésére, a pulzusszám és 

regulációja 

 

A négyüregű emberi szív legfontosabb feladata összehúzódása és elernyedése során a 

vér továbbítása a keringési rendszer ereibe. A jobb szívfélbe a test szöveteiből érkezik vissza 

a CO2-ban dús vér, a vena cava superioron és inferioron keresztül, és továbbítja ezt a vért a 

tüdő felé az arteria pulmonarison át. A bal szívfélbe a tüdőből érkezik a vena pulmonalison 

keresztül az O2-nel telített vér, melyet a bal kamra továbbít az aortán keresztül a test 

szerveihez, szöveteihez. 

Az egészséges felnőtt szív nyugalomban átlagosan 50 és 80 (70±10) összehúzódást 

végez (Katch és mtsai., 2011). A szívösszehúzódások számát a jobb pitvar falában található 

sinus csomó határozza meg, melynek működését az autonóm idegrendszer a X. agyideg 

(nervus vagus) szimpatikus és paraszimpatikus rostjain keresztül szabályozza a nyúltvelőből 

(medulla oblongata). Szimpatikus hatás következménye a pulzusszám növekedése, az 

összehúzódás erejének fokozódása, a szívet ellátó koszorúerek tágulása, valamint a tüdő, a 

hasüreg, a harántcsíkolt izmok, a bőr és a vese ereinek szűkülése (Aubert és mtsai., 2003; 

Katch és mtsai., 2011). A paraszimpatikus hatás következtében az előzőekben leírt hatások 

ellentéte zajlik le. 

A kérgi szomatomotoros központok kis afferens idegeken keresztül közvetlenül hatnak 

a ventrolateralis medulla keringési központjára, összehangolva a szív és az erek megfelelő 

működését. A medulla is koordináló központ, amely a kérgi és a perifériás aorta és arteria 

carotis communis baroreceptoraiból jövő információt összehangolja. 

Állóképességi sportolóknál a nyugalmi pulzusszám értéke 40 ütés/ perc (bpm) is lehet, 

míg maximális terhelés esetén elérheti 215 és 220 bpm értéket is. Rendszeres állóképességi 

edzés hatására a fokozott paraszimpatikus aktivitás és csökkent szimpatikus hatás lesz 

jellemző. A rendszeres edzés csökkenti a sinus csomó tüzelési frekvenciáját, ennek 

következtében bradikardia alakul ki (Katch és mtsai., 2011). Nemcsak neurális, hanem 

morfológiai változások is tapasztalhatóak a hosszú ideje rendszeresen sportoló személyek 

szívén. Ilyen változás a szív megnagyobbodása, így nagyobb térfogatú vért képes kipumpálni 
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egy összehúzódása során, továbbá a bal kamra megnagyobbodása és falának megvastagodása 

(Fagard és mtsai., 1984). Ezen változásokat egységesen sportszívként szokás emlegetni. 

Az autonóm idegrendszer szívműködésre gyakorolt hatását vizsgálhatjuk a 

szívfrekvencia variabilitás, illetve az R-R távolságkülönbségek változékonyságának (RR- 

variabilitásnak) elemzésével (Sayers, 1973). A szívfrekvencia változékonyságból 

következtetni lehet kardiovaszkuláris szabályozáson keresztül az autonóm idegek 

működésére, illetve közvetve a vizsgált személy autonóm működésére is (Pagani és mtsai., 

1986). Magas frekvencia tartomány (HF; 0,15 Hz felett) utal a nervus vagus működésére 

(Perini és Veicsteinas, 2003), míg a 0,04 és a 0,15 Hz közötti alacsony frekvenciatartományt 

(LF) a szimpatikus és vagus idegek beidegzése okozza. 0,04 Hz alatt a nagyon alacsony 

frekvenciatartományról (VLF) beszélünk, mely a perifériás vazomotor szabályozás 

következménye. Az LF és HF arány a szimpato-vagalis egyensúly jó mutatója (Makivic és 

mtsai., 2013; Pagani és mtsai., 1986). Nyugalomban a LF/HF arány értéke egy (100%) körül 

mozog, fizikai aktivitás kezdetén ez az érték növekszik (csökkenő paraszimpatikus, fokozott 

szimpatikus szabályozás), míg az aktivitást követő megnyugvási időszakban újra csökken az 

értéke, ami a nyugalomban jellemző paraszimpatikus túlsúly következménye (Apor és mtsai., 

2009). 

A szív működésének vizsgálatára elterjedt módszerként alkalmazzák az 

elektrokardiográfiát, mely a bőrfelületre helyezett elektródák segítségével közvetett módon 

vizsgálja a szív működését. Ezen vizsgálat során egyszerűen regisztrálható vizsgálati személy 

szívfrekvencia variabilitása. Az eljárás alkalmas a sportolók edzettségi szintjének és akár a 

túledzettségnek is a meghatározására (Aubert és mtsai., 2003; Makivic és mtsai., 2013).  

 

2.2.3. A rendszeres fizikai aktivitás hatása a légzőszervrendszer működésére 

 

A légzőszervrendszer biztosítja a szervezet számára a működéshez szükséges O2-t, és 

a CO2 eltávolításában fontos, továbbá esszenciális funkciója van a sav-bázis egyensúly 

fenntartásában is. 

A légzésfunkció vizsgálatára elterjedt orvosdiagnosztikai eljárás a spirometria, 

melynek során a tüdő térfogattereit és áramlásviszonyait vizsgálják. A tüdő térfogattereinek 

mutatóit befolyásolja a nem, az életkor, a testméretek és a testösszetétel is. Az erőltetett 

kilégzési vitálkapacitás (FVC) mérése elterjedt a spirometriai vizsgálatoknál, melynek során 

egy maximális belégzést követően a maximálisan kifújható levegő mennyiségét vizsgálják. 

Értéke főleg genetikailag meghatározott, rendszeres sporttal jelentős változás nem figyelhető 
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meg az értékében. Fiatal felnőtt nők átlagos vitálkapacitása 3-4 l, férfiak esetében ez az érték 

4-5 l, míg bizonyos élsportolóknál 8 l feletti térfogatérték is előfordulhat (Katch és mtsai., 

2011). 

Kutatásokban szignifikánsan magasabb légzési térfogatot és vitálkapacitást találtak 

felnőtt, férfi sportolóknál, szemben rendszeresen nem sportoló társaikkal, míg nők esetében 

ilyen különbséget nem találtak. Eredményeiket a légzőizmok erősödésével, illetve genetikai 

és etnikai faktorokkal magyarázták (Adegoke és Arogundade, 2002). 

Cheng és munkatársai (2003) egy keresztmetszeti vizsgálatban (1971 és 1995 között), 

ahol 25-55 éves egészséges személyeket vizsgáltak, megállapították, hogy a fizikailag aktív 

férfiak esetében az erőletett kilégzési másodperctérfogat (FEV1) és a vitálkapacitás értéke 

szignifikánsan magasabb, mint az összes többi vizsgált csoportban. A fizikai aktivitás fontos a 

kardiovaszkuláris – és légzésfunkció fenntartásában. 

Egy másik kutatásban állóképességi sportolók körében maximális terhelés során és 

nyugalomban végeztek légzésfunkciós vizsgálatot egy egyéves periódus során. A 

vizsgálatokkal nem sikerült igazolni az állóképességi edzések légzésfunkció javító hatását, 

egészséges sportolók esetében (Kippelen és mtsai., 2005). 
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3. PROBLÉMAFELVETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 

A Bevezetésben bemutatott, ismertetett szakirodalmi eredmények nyomán a következő 

célkitűzéseket határoztuk meg: 

 

Napjainkban több kutatás foglalkozik a SL és a BL szintjével, azok terhelés során 

bekövetkező változásaival, a közöttük fennálló kapcsolattal főként élsportolók körében (Reer 

és mtsai., 2009; Santos és mtsai., 2006; Zagatto és mtsai., 2004). A terhelés utáni időszak SL 

szintjének változásai kevéssé ismertek, mindössze egy kutatásban hasonlították össze két 

edzéskörülmény hatását a testfolyadékok tejsavszintjére, azonban a terhelés utáni néhány perc 

változásait abban sem vizsgálták (Ohkuwa és mtsai., 1995).  

1. Ezek alapján célunk volt rendszeresen sportoló, rekreációs szinten sportoló és rendszeresen 

nem sportoló (inaktív) személyek körében vizsgálni maximális terhelést követően a BL és SL 

szintjének változását. 

 

Számos vizsgálat ismert, amely a BL szintjét befolyásoló tényezőkkel foglalkozik 

(Borresen és Lambert, 2008), azonban a SL szintjét befolyásoló paraméterek kevéssé 

ismertek, kiemelten a terhelést követő időszakban.  

2. Ezért célkitűzésünk volt vizsgálni a nyál és BL szintjének mennyiségi változásaira ható 

élettani és biokémiai mutatókat. 

 

Excentrikus edzések hatására a harántcsíkolt izomban kialakuló mikrosérülések vizsgálata 

fontos kutatási területnek számít a teljesítménysportban is, mivel a mikrosérülések 

felhalmozódása súlyosabb izom szakadásokhoz is vezethet, ugyanakkor a mikrosérülések 

izomhipertrofizáló hatásúak is (Brockett és mtsai., 2001). A mikrosérülések közvetett 

vizsgálatára számos vérben jelenlévő molekulát alkalmaznak, azonban többségük nemcsak a 

harántcsíkolt izmokban jellemző marker, a szenzitivitásuk gyakran nem megfelelő (McKune 

és mtsai., 2012). Korábbi kutatások különbséget mutattak ki a rendszeresen sportoló és az 

inaktív személyek között az edzés után mért mikrosérülés mutató vér- és más indirekt 

markerek szintjében (Brancaccio és mtsai., 2007; Karamizrak és mtsai., 1994; Vincent és 

Vincent, 1997).  
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3. Ezek alapján célunk volt két újszerű molekula (GSN, AGP) plazma koncentrációjának 

mérése és más közvetett mutatók vizsgálata az excentrikus terhelést követő 24 órában, 

továbbá elemezni a rendszeresen sportoló és nem sportoló személyek között fennálló 

különbségeket a két molekula esetében. 

 

Az excentrikus edzések hatására kialakuló mikrosérülésnek a vér markereken (CK, 

mioglobin, laktát dehidrogenáz, troponin-i, aktin stb.) kívül más közvetett mutatói (erő deficit, 

DOMS, duzzanat, mozgásterjedelem csökkenés stb.) is vannak, melyeket széleskörben 

alkalmaznak a mikrosérülések vizsgálatára (McKune és mtsai., 2012).  

4. Jelen kutatásban célunk volt elemezni vérben lévő markerek (GSN, AGP) és néhány 

konvencionálisan alkalmazott mutató között fennálló korrelációkat. 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

4.1. A vér- és nyálminták tejsavszintjének vizsgálata 

 

4.1.1. Vizsgálati személyek 

 

Az előzetes mérések során egészséges, nemdohányzó, rendszeresen sportoló csoportba 

(SCS; n=13; 21,51± 0,56 év) soroltuk az alanyainkat, akik testnevelés szakos hallgatókként, 

gyakorlati óráik során a legkülönfélébb mozgásformákat gyakorolják heti rendszerességgel. 

Az SCS élsportolókat nem tartalmazott.  

A későbbi méréseken résztvevő vizsgálati személyek egészséges, nemdohányzó, fiatal 

felnőttek (18-27 év) voltak. A minta tartalmazott állóképességi sportoló csoportot (ÁCS; n=8; 

22,90±1,35 év), akik nagyrészt közép- és hosszútávfutók voltak. Ők hetente legkevesebb 7,5 

órát edzéssel töltöttek. A kontroll csoport (KCS; n=8; 22,70±0,94 év) a rendszeres testedzést 

nem végező, korábban semmilyen sportágat rendszeresen nem űző személyekből állt. A nők 

és férfiak aránya azonos volt mind a három csoportban. 

Az ÁCS tagjai átlagosan heti 6 edzésük volt (heti átlagban 15,19±7,86 órát 

sportolnak), míg a KCS-ba tartozó személyek rendszeresen nem végeztek testmozgást a 

vizsgálat idejében és korábban sem. SCS-ba soroltuk azokat az alanyokat, akik rekreációs 

szinten végeznek testedzést (átlagosan heti 6,63±1,09 órát). 

A vizsgálatokat megelőzően, és a vizsgált időszak alatt a résztvevők semmilyen 

megerőltető vagy szokatlan testedzést nem végeztek, ugyanakkor a vizsgálatot megelőző 12 

órában a vizsgálati személyek semmilyen koffein- vagy más, izgatószer-tartalmú (központi 

idegrendszer működésére ható) ételt és italt sem fogyaszthattak. Ezen csoportba tartozó 

élelmiszerekről és italokról részletes felvilágosítást kaptak a vizsgálati személyek. A 

felmérésben résztvevőknek semmilyen fizikális sérülése, illetve általuk ismert betegsége nem 

volt, gyógyszert nem szedtek. A vizsgálatokban résztvevők megelőzően írásban és szóban is 

tájékoztatást kaptak a kutatás pontos menetéről. A részvételükről a vizsgálatot megelőzően 

nyilatkoztak. 

Vizsgálatainkat minden protokoll esetében a Pécsi Tudományegyetem Etikai 

Bizottságának engedélyével (ügyiratszám: 4817) végeztük és a mérések a Helsinki Deklaráció 

(Rickham, 1964) alapelvei és kiegészítései szerint történtek. 
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4.1.2. Vizsgálat menete 

 

Az elővizsgálat során a SCS tagjainak felmérését hajtottuk végre. Az így szerzett 

tapasztalatokat követően bővítettük a vizsgált élettani paraméterek számát, hogy a korábban 

észlelt eredmények okait pontosabban vizsgálhassuk. Ezen mérések menete megegyezett a 

későbbi vizsgálatokéval, csupán a test teljes víztartalmával és az RR-variabilitással bővítettük 

a későbbi mérést. 

A vizsgálatokat minden esetben a délelőtti órákban, 9 és 12 óra (h) között történtek, 

mivel szakirodalmi adatok alapján tudható, hogy ilyenkor legintenzívebb a nyál szekréciója 

(Fejerskov és mtsai., 2003) mely a mintagyűjtés folyamatánál fontos szempont.  

A felmérést antropometriai mérésekkel kezdtük, majd ezután nyugalomban, ülő 

testhelyzetben az RR-variabilitást és a nyugalmi pulzusszámot regisztráltunk. A terhelést 

megelőzően, nyugalomban a légzésfunkciós adatokat spirométerrel vizsgáltuk. Majd 

nyálmintát vettünk mindenkitől, majd megmértük az ujjbegyből vett kapilláris BL 

koncentrációját. Ezt követően a vizsgálati személyek teljesítettek egy maximális futószalagos 

terhelést, melynek során és az azt követő 5 percben újból RR-variabilitást és a pulzusszámot 

regisztráltunk. A terhelés után 1, 4, 8, 12, 15 és 20 perccel nyálmintákat gyűjtöttünk, illetve 

ismét megmértük a BL szintjét. A nyálmintákat centrifugálást követően -20°C-os 

mélyhűtőben tároltuk, majd egy spektrofotometriás mérési protokoll segítségével 

meghatároztuk a tejsav tartalmukat. A kapott adatokat statisztikai próbákkal elemeztük (lásd a 

4.3. Statisztikai elemzések a két vizsgálatban résznél).   

 

4.1.3. Antropometriai mérések 

 

A terheléses vizsgálatot megelőzően meghatároztuk a vizsgálati személyek alapvető 

antropometriai mutatóit (testmagasság, testtömeg, testtömeg index - BMI). A testmagasságot 

antropométer segítségével határoztuk meg. A mérés során zárt állásban a talpsík és a fejtető 

távolságát regisztráltuk, miközben a fej Frankfurti vízszintes pozícióban volt.  

A testösszetétel becslését egy többzónás bioimpedancia analizátorral (Tanita BC-420 

MA, Tokió, Japán) végeztük, melynek segítségével megbecsültük a vizsgálati személyek 

testzsír százalékát és teljes testük víztartalmát. Ugyanezen műszer alkalmas a testtömeg tized 

kilogrammos pontosságú mérésére is. A testtömeg és testmagasság értékek felhasználásával 

kiszámítottuk a BMI-t, a következő képlet felhasználásával (World Health Organization, 

2000): 
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4.1.4. Légzésfunkciós vizsgálat 

 

A terhelést megelőzően hordozható spirométer (SpiroDoc, MIR Inc., Róma, 

Olaszország) segítségével légzésfunkciós vizsgálatot végeztünk. Minden mérést háromszor 

ismételtünk meg és a legjobb eredményt vettük figyelembe. 

A vizsgálat során a következő mutatókat mértük: az FVC-t, a FEV1-t, a Tiffeneau-

indexet, a kilégzési csúcsáramlást (PEF), a középkilégzési áramlást (25-75) és a kilégzés 

időtartamát (FET). A műszer az abszolút értékben mért paramétereken kívül meghatározza az 

adott életkorra, biológiai nemre, testtömegre és magasságra vonatkozó referencia értékeket is.  

 

4.1.5. A nyál- és vérminták gyűjtése és tárolása 

 

A nyálból történő mintavételt megelőző két órában a vizsgálatban résztvevők nem 

ehettek és csak szénsavmentes vizet fogyaszthattak. A mérést megelőző napon kértük őket, 

hogy bőséges mennyiségű folyadékot fogyasszanak, illetve a vizsgálat előtt egy órával fél liter 

szénsavmentes vizet meg kellett inniuk, mivel a szervezet víztartalma jelentősen befolyásolja 

a nyálszekréció sebességét (Walsh és mtsai, 2004). Az utolsó étkezést követően megmosták a 

fogaikat, továbbá az első nyálminta gyűjtése előtt 10 min-nel 1 dl csapvízzel ki kellett 

öblíteniük a szájüregüket, ezzel is biztosítva a mintavételhez a megfelelő szájhigiéniát. 

A nyál- és vérmintákat a terhelést megelőzően és a terhelést követően hat alkalommal 

(terhelés utáni 1., 4., 8., 12., 15., 20. percben) gyűjtöttük. A nyálszekréciót kémiai, vagy 

mechanikai stimulációval nem fokoztuk, a nyálmirigyek által szekretált folyadékot steril 1,5 

ml-es Eppendorf-csövekbe gyűjtöttük és centrifugálást (4000 rpm, 10 min) követően, a a 

feldolgozásig a felülúszót -20 ºC-on, mélyhűtőben tároltuk. A SL mennyisége 4 ºC-on is 

hetekig stabil (Segura és mtsai., 1996), így elégséges a korábban -20°C-on történő tárolása is.  

A BL szintjének meghatározásához ujjbegyből vett kapilláris vérből történt a 

mintavétel, közvetlenül a nyálminta gyűjtése után. 
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4.1.6. A vér- és nyálminták tejsav koncentrációjának a meghatározása 

 

A kapilláris vérmintákból határoztuk meg a BL koncentrációját közvetlenül a 

mintagyűjtést követően, egy automata laktiméterrel (Lactate Scout Analyzer, EKG Senslab, 

Lipcse, Németország). 

A nyálminták esetében egy spektrofotometriás módszerrel (Hitachi U-2000 

spektrofotométer, Hitachi, Japán) történt a tejsavszintek meghatározása. A mérési módszer 

alapja, hogy kémiai reakció során a tejsav-dehidrogenáz enzim piroszőlősavvá oxidálja a 

tejsavat, miközben nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD
+
) redukálódik (6. ábra). A NAD

+
 

redukciójának 340 nm-en történő detektálásával mérni lehet a kiindulási tejsav mennyiségét 

(Phypers és Pierce, 2006).  

A reakcióelegyben minden minta esetében egy küvettába összemértünk: 300 µl 

nyálmintát, 1200 µl glicin-puffert és 400 µl NAD
+
-ot.  A küvetta tartalmát összekevertük és 

340 nm-en spektrofotométerrel (Hitachi U-2000, Hitachi Instruments Inc., Tokió, Japán) 

meghatároztuk az elegy abszorbanciáját. Minden esetben a készüléket glicin-pufferre 

nulláztuk. Ezt követően az elegyhez 100 µl laktát-dehidrogenáz enzimet pipettáztunk, 

összekevertük és a reakció leállásakor leolvastuk újból az abszorbanciáját. Minden minta 

esetében háromszor végeztük el a fotometriás mérést, és a három mérés eredményét 

átlagoltuk. A mért eredményekből képlet segítségével határoztuk meg a vizsgált minta tejsav 

koncentrációját (Kerepesi, 2002). 

 

 

6. ábra: A tejsav oxidációja piroszőlősavvá (MacLaren és Morton, 2011 ábrájának 

felhasználásával). 
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4.1.7. Terheléses vizsgálat és az RR-variabilitás mérése 

 

Az RR-variabilitásokat a terhelést megelőzően (5 percig), terhelés közben és azt 

követően (5 min-ben) regisztráltuk a Polar RS-800 pulzusmonitor (Polar Electro, Kempele, 

Finnország) és a hozzátartozó mellkasövvel. Az órán előzetesen a mérési beállításoknál 

rögzítettük, hogy másodpercenként 5 adatot jegyezzen meg. A monitorozás során a Baynard 

és munkatársai (2004) alapján leírt módszer szerint jártunk el. A vizsgálati személyeket 5 perc 

nyugalomban, ülő testhelyzetben töltött időt követően, 5 percen át vizsgáltuk, regisztráltuk az 

RR-variabilitásukat. A vizsgálat nyugodt, csöndes környezetben zajlott, a mérés során a 

vizsgálati személyek nem beszélhettek, nyugalomban ültek. 

Ezt követően a vizsgálatban résztvevők egy maximális Astrand futótesztet (Astrand és 

Ryhming, 1954) hajtottak végre. A terhelés során a futószalag (Trackmaster TMX-425, Full 

Vision Inc, Newton, USA) sebessége konstans 8 km/h volt, míg a dőlésszöge a kezdeti három 

percig tartó 0 %-ról, emelkedett 2 percenként 2,5 %-kal. A terheléseket a vizsgálati személyek 

tolerancia szintjéig végeztük.  

A terhelés során és az azt követő 5 percben az RR-variabilitást ismételten 

regisztráltuk. Ezen adatokat a Polar Protrainer 5 szoftver (Polar Electro, Kempele, 

Finnország) segítségével elemeztük. A gyűjtést követően a következő adatokat vizsgáltuk: 

átlagos RR interval, szívverések száma (NHB), VLF (<0,04 Hz), LF (0,04 Hz – 0,15 Hz), HF 

(0,15 Hz – 0,40 Hz) és az LF/HF arány. 

A futószalagos terhelések során folyamatosan nyomonkövettük a vizsgálati személyek  

szívműködését 12 elvezetéses elektrokardiográf (EKG, Cardiovit AT-60 EKG, Schiller 

Medical, Wissembourg, Franciaország) használatával, továbbá minden esetben sportorvos 

felügyelte a terheléseket. 

 

4.2. Az izommikrosérülések és plaza aktin, gelszolin és orozomukoid szintek vizsgálata 

 

4.2.1. Vizsgálati személyek 

 

A vizsgálatokban egészséges egyetemista férfiak (n=18; 20-30 év) vettek részt. A 

rendszeresen SCS-ba (n=12; 23,31±2,10 év) fizikailag aktív, egészséges testnevelő szakos 

hallgatók tartoztak, akik a tanulmányaikhoz tartozó tantárgyi gyakorlatokon kívül, különböző 

sportágakban minimálisan heti 8 edzésen vettek részt. Egyikük sem volt versenysportoló. A 
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KCS (n=6; 24,67±2,88 év) rendszeresen nem sportoló egyetemisták közül toboroztunk, akik 

korábban sem végeztek rendszeres testedzést.  

A vizsgálatokat megelőző egy hétben és a vizsgált időszakban a résztvevők semmilyen 

megerőltető, vagy szokatlan testedzést, testmozgást nem végeztek. A felmérések során csak 

olyan személyeket vizsgáltunk, akik semmilyen fizikális sérüléssel, betegséggel nem 

rendelkeztek. Az alanyok a vizsgálatokat megelőzően írásban és szóban is tájékoztatást 

kaptak a vizsgálat pontos menetéről. Részvételi szándékukról a vizsgálatot megelőzően 

nyilatkoztak. 

 

4.2.2. Vizsgálat menete 

 

A vizsgálatokat a délelőtti órákban végeztük. Antropometriai mérésekkel kezdtünk, 

majd nyugalomban egy intravénás vérvétel következett. Az alanyok bemelegítést követően a 

domináns alsó végtagjukkal excentrikus kontrakciókból álló terhelést hajtottak végre 

dinamométeren (Multicont II, Mediagnost, Budapest and Mechatronic Kft, Szeged, 

Magyarország), illetve az edzést megelőzően mértük a maximális izometriás forgatónyomaték 

értékét. A terhelés után azonnal, majd 1, 6 és 24 h-val további vérvételek következtek. A 

vérplazmákat a mintagyűjtést és feldolgozást követően -70°C-os mélyhűtőben tároltuk. A 

plazma aktin, GSN és AGP szinteket Western blott analízissel és azt követő 

kemilumineszcens technikával mértük. Minden mintavételi időpontban kapilláris BL szintet is 

megmértük, illetve a plazma CK enzimaktivitást egy automata műszer segítségével határoztuk 

meg. A vizsgálat előtt és 24 h-val utána a résztvevők megbecsülték a terhelés alá vont alsó 

végtagi izmaikban lévő szubjektív izomfájdalom mértékét, továbbá maximális izometriás 

forgatónyomatékot is mértünk. A felmérést követően az eredményeket statisztikai próbák 

segítségével elemeztük.  

 

4.2.3. Antropometriai mérések 

 

A terhelést megelőzően alapvető antropometriai mutatókat (testtömeg, testmagasság, 

BMI) és a testösszetétel egyes mutatóit (testzsír százalék, zsírtömeg, izomtömeg) becsültük 

meg bioelektromos impedancia analizátorral (Tanita BC-420 MA, Tokió, Japán). A 

testmagasság meghatározásához antropométert alkalmaztunk a fent leírt módszer szerint. A 

testtömeg tized kilogrammos pontossággal történő mérése, könnyű sportruházatban, 
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ugyancsak a bioimpedancia analizátorral zajlott. A BMI meghatározása a 3.1.3 fejezetben 

ismertetett képlet alapján történt. 

 

4.2.4. Vérplazma minták gyűjtése és tárolása 

 

Az edzést megelőzően, közvetlenül utána, valamint 1, 6, 24 h-val később 

szakasszisztens közreműködésével intravénás vérvétel történt, ahol etilén-diamin-tetraecetsav 

(EDTA) véralvadásgátló tartalmú Vacutainer vérvételi csövekbe (Becton Dickinson) 

gyűjtöttük a mintákat.  

A vérvétel után a mintákat centrifugáltuk (4000 rpm, 10 min), majd a felülúszót 

kétfelé osztottuk 1,5 ml-es Eppendorf csövekbe. A felülúszó egyik része azonnal 

feldolgozásra került, a másik részhez előkészítve a géleletroforézishez, Laemli puffert (Tris-

sósav pH 6,8; β-merkaptoetanol, szódium-dodecil-szulfát – SDS -, glicerol) adagoltunk 1:5 

arányban, majd 3 min forralást követően fagyasztva tároltuk -70°C-on a további 

vizsgálatokig. 

 

4.2.5. Dinamométeren végzett edzés 

 

A vizsgálati személyek az edzést megelőzően az alanyok egy 5 min-ig tartó 

bemelegítést hajtottak végre kerékpár ergométer használatával, mely alacsony intenzitású 

folyamatos pedálhajtásból állt. A bemelegítés után a térdfeszítő és csípőhajlító izmaik 

nyújtását végezték el. 

Ezután alanyaink 6 sorozatban 15 maximális, excentrikus musculus quadriceps 

kontrakciót hajtottak végre a domináns alsó végtagjukkal, egy számítógép vezérlésű 

dinamométer segítségével (Multicont II, Mediagnost, Budapest and Mechatronic Kft, Szeged, 

Magyarország). A kontrakciók között egy-egy másodperces, a sorozatok között egy-egy 

perces pihenőket iktattunk be. A kontrakciókat 20° és 80° szöghelyzetben, 60°/s állandó 

szögsebességgel végezték (Váczi és mtsai., 2009). 

A terhelést megelőzően 70°-os szöghelyzetben háromszor mértük a maximális 

izometriás forgatónyomatékot is (Becker és Awiszus, 2001; Brughelly és mtsai., 2010), és a 

legmagasabb értéket használtuk a további statisztikai elemzésekhez (Váczi és mtsai., 2014). A 

terhelés után a dinamométer szoftvere segítségével meg tudtuk határozni a teljes munka 

mennyiségét is. 
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Az edzés során a pulzusszám változásait RS-800 pulzusmonitorral (Polar Electro, 

Kempele, Finnország) és a hozzátartozó mellkasöv segítségével regisztráltuk. A pulzusszám 

adatokat a Polar Protrainer 5 szoftver (Polar Electro, Kempele, Finnország) felhasználásával 

elemeztük. 

 

4.2.6. Vérben lévő anyagok kvantitatív vizsgálata 

 

A centrifugált, nem fagyasztott plazma mintákból mértük a CK és az összfehérje 

koncentrációját. A CK szintek és összfehérje koncentrációk meghatározásához Cobas Integra 

400 Plus automata műszert használtunk (Roche Diagnostics, Magyarország).  

A plazma aktin, GSN és AGP szinteket a géleletroforézishez előkészített minták 

felhasználásával határoztuk meg, ahol a kalibráláshoz Escherichia coliban termeltetett 

tisztított nyúl vázizom aktin és GSN standardokat (Pécsi Tudományegyetem, Biofizikai 

Intézetének ajándéka) és AGP standardet (OPJD03 N FLC Standard, Siemens) használtunk. 

Normalizáló kontrollként egy egészséges személy plazmamintáját használtuk, melyet minden 

gélelektroforézis során a minta felvitelére szolgáló ’’zsebbe’’ tettünk, az összes eredményt 

ezen érték felhasználásával normalizáltuk. Minden mintát egymástől függetlenül két 

alkalmommal mértünk.  

A Laemli pufferben 1:5 arányban oldott és forralt plazma mintákat a mélyhűtőből való 

kivételt követően 3 min-ig forraltuk. Az előzetesen elvégzett fehérjekoncentráció 

meghatározás alapján tovább hígítottuk mintáinkat, az azonos fehérje koncentrációk 

beállítására. Ezt követően a fehérjéket méretük és töltésük szerint szétválasztottuk SDS 

poliakrilamid-gélektroforézissel (PAGE, 10 %-os), melynek során 150 V feszültséget 

alkalmaztunk 45 min-ig Mini Protean III cellák alkalmazásával (Bio-Rad, Hercules, 

Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok). 

Az elektroforézist követően a gélelektoforézissel szétválasztott fehérjéket 20 min alatt 

transzferáltuk nitrocellulóz membránra (pórusméret: 0,2 µm), 150 mA-es árammal, 

szobahőmérsékleten (semi-dry method, NovaBlot/Pharmacia). Minden minta esetében két 

futtatás történt, egy az aktin -, a másik a GSN és AGP mennyiségének meghatározásához. 

A transzferálást követően a membránokat blokkoló oldattal (50 mM Tris/HCl, 150 

mM NaCl, 5 % zsírmentes tejpor (BiorRad), 0,1 % Tween-20, pH 7,6) kezeltük 4 °C-on egész 

éjszakán át. Az egész éjen át tartó blokkolást követően a hígított primer antitesteket 

hozzáadtuk a membránokhoz. Az egyik membránhoz nyúlban termeltetett anti-aktin 

ellenanyaggal (N-terminal, Sigma-Aldrich, A2103, 1:1000), miközben párhuzamosan a másik 
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membránt két ellenanyag keverékével, nyúlban termeltettt anti-GSN (DakoCytomation, 

A014601, 1:1000) és anti-AGP (Q032605, DakoCytomation, 1:400) ellenanyagokkal 

reagáltattuk blokkoló oldatban és azokat 37 °C-os termosztátban inkubáltuk 1h-án át. 

Az inkubálás után 5 alkalommal 10 min-es mosás következett Tweenes (0,05 %) Tris 

puffer oldatban. A mosásokat követően a membránokat a szekunder antitesttel kezeltük 37°C-

os termosztátban, 1 h-n át, amely blokkoló oldatban kevert torma peroxidáz-konjugált kecske 

anti-nyúl Ig (1:5000; DakoCytomation, P044801) volt. A membránokat újabb 4 alkalommal, 

10 min-ig mostuk ugyanazzal a pufferrrel, 5. alkalommal a Tween nélküli Tris pufferbe 

helyeztük 10 min-re. 

Az immun komplexeket ECL-lel detektáltuk, tettük láthatóvá. Az aktin esetében egy 

femtogramm érzékenységű reagenst (Thermo Scientific), míg párhuzamosan a GSN és AGP 

mennyiségi meghatározásához egy házi reagenst (4-jód-fenol, luminol H2O2) alkalmaztunk. 

A detektálás során láthatóvá vált foltokat G:BOKSZ Chemi XX6 gél dokumentáló 

rendszerrel (Syngene) és a mennyiségi analízist a denzitometriás szoftverükkel kiviteleztük. A 

belső standardek abszolút fehérje tartalmát kalibrációs görbével számítottuk ki, melyeket a 

különböző koncentrációjú kalibrátor sorozathígításával határoztunk meg. A plazma minták 

ismeretlen fehérje koncentrációit a belső standardok koncentrációi alapján becsültük, 

figyelembe véve a teljes plazma hígítását. 

Minden mérési időpontban, ujjbegyből vett kapilláris vérből meghatároztuk a tejsav 

koncentrációt egy automata laktiméter (Lactate Scout Analyzer, EKG Senslab, Németország) 

segítségével.  

 

4.2.7. A szubjektív izomfájdalom intenzitásának meghatározása 

 

A terhelést és bemelegítést megelőzően, illetve a terhelés után 24 h-val vizsgáltuk a 

domináns alsó végtagban érzékelhető szubjektív izomfájdalom mértékét. A vizsgálati 

személyeknek egy 10 cm hosszú skálán kellett bejelölniük az aktuális izomfájdalom 

intenzitását az érintett alsó végtagban. A nulla pont jelentette azt, hogy egyáltalán nincsen 

fájdalomuk, míg a tizes pont azt, hogy elviselhetetlen fájdalmuk van (7. ábra).  

A fájdalom erősségének megállapításához vállszélességű terpeszbe kellett állniuk, 

majd mindkét térdet lassan 90 °-os szögbe hajlítani, ezután vissza kell térni a kiinduló 

helyzetbe (Bobbert és mtsai., 1986). Ezt követeőn jelölik a skálán az alsó végtagban észlelt 

fájdalom mértékét. 
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7. ábra: Az Bobbert-féle fájdalom skála (Forrás: Bobbert és mtsai., 1986). 

 

4.3. A vizsgálatok statisztikai elemzése  

 

A kapott eredmények elemzését Statistical Package for Social Sciences 15 szoftver 

(SPSS 15; SPSS Inc., Chicago, USA) segítségével végeztük, az ábrák szerkesztésében a 

Microsoft Office Excel 2007 programot használtuk.  

Az adatok normalitását Kolmogorov-Smirnov teszt segítségével vizsgáltuk. Az 

általunk mért változók többsége normális eloszlású volt. Normál eloszlás esetén a két csoport 

közötti különbségek meghatározásához egyszempontos varianciaanalízist (ANOVA) 

használtunk. A két csoport izomfájdalmának vizsgálatára, ahol az eredmények nem voltak 

normál eloszlásúak, nemparaméteres Man Whitney U-próbát alkalmaztunk.  

Míg a két csoport vérplazmából mért paramétereinek időbeli változását kétszempontos 

(csoport * idő) faktoriális ANOVA-val hasonlítottuk össze. Nem találtunk szignifikáns 

csoport * idő interakciót, ezért ha szignifikáns idő fő hatást észleltünk, egyszempontos 

faktoriális ANOVA-t és Bonferroni post hoc analízist alkalmaztunk az öt mérési időpont 

eredményeinek összehasonlítására.  

Az egyes változók közötti kapcsolatok vizsgálatára a Pearson korrelációs tesztet 

végeztünk. Az eredmények átlagát és középérték közepes hibáját (SEM) ábrázoltuk. 

Szignifikánsnak fogadtuk el azt az eredményt, melynél a p≤ 0,05. 

 

  

Nincs fájdalom. Eddigi életében megélt legnagyobb fájdalom. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. A vér- és nyálminták tejsavszintjének vizsgálata 

 

5.1.1. Előzetes mérések eredményei 

 

Az előzetes kutatásunk során, ahol rendszeresen sportoló testnevelő szakos hallgatók 

voltak az alanyok, a vizsgálatokból öt személy kizárásra került, mert nem tudtak értékelhető 

mennyiségű nyálmintát szolgáltatni a további mérésekhez. Ezen tapasztalataink után kezdtünk 

el foglalkozni a nyálszekréció sebességét befolyásoló tényezőkkel.  

Az egyik legjelentősebb tényező, mely befolyásolja a nyál elválasztását, a szervezet 

hidratáltsági állapota (Ship és Fischer, 1997; Winsor, 1930). Ha 8 %-kal csökken a test 

víztartalma, akkor a nyálmirigyek nyál szekréciója szinte teljesen megszűnik (Edgar és mtsai., 

2004). Az előméréseink során kizárásra került személyeknél is valószínűsíthető az alacsony 

folyadékfogyasztás miatt kialakuló csökkent nyálszekréció. A velük folytatott későbbi 

egyeztetés is alátámasztotta feltevésünket.  

Ezen tapasztalatok tükrében, a későbbi méréseknél a vizsgálati személyek testének 

teljes víztartalmát is felmértük, illetve kiegészítettük a protokollt további ütemezett 

vízfogyasztással (lásd Anyagok és módszerek). 

 

5.1.1.1. Antropometriai mérések eredményei 

 

Az előzetes mérések során a vizsgálati személyek valamennyien a SCS-ba tartoztak, a 

felmérésük során kapott átlagos szomatometriai és testösszetételi mutatókat a 5. táblázatban 

foglaltuk össze. Megállapítható, hogy a SL időbeli változása szerint a SCS-n belül két 

alcsoportba soroltuk a résztvevőket. Míg az egyik alcsoportban gyorsabbban, addig a 

másikban valamivel lassabban észleltünk a SL emelkedését (részleteit lásd a 4.1.1.3. 

alfejezetben). A két alcsoport között szignifikáns különbséget nem találtunk sem az 

antropometriai adatok, sem a sportolással töltött órák száma alapján. A SL szint alapján 

létrehozott két alcsoport közül az első (1.) nőket és férfiakat egyaránt tartalmazott, azonban a 

második (2.) csoportban csak férfiak voltak. A vizsgált minta homogénnek tekinthető a 

felmért antropometriai változók alapján, szignifikáns különbséget nem találtunk a vizsgált 

mutatók esetében. 
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5. táblázat: A nyál tejsavszint alapján kialakított alcsoportok antropometriai 

mutatói. Átlag ± SEM. 

 

 

5.1.1.2. A légzésfunkciós vizsgálat eredménye 

 

A két alcsoport között csak a FEV1 értékében találtunk szignifikáns különbséget, a 

többi eredmény nem különbözött jelentősen a két vizsgált csoportban (6. táblázat). A 2. 

alcsoport FEV1 adata szignifikánsan magasabb volt a légzésfunkciós mérés szerint.  

A légzésfunkciós eredmények és a műszer referencia értékei alapján mindkét csoport a 

normál, egészséges kategóriába sorolható. Néhány esetben az elvárt referencia értéknél is 

jobban teljesítettek. Például az 1. csoportnál az FVC, FEV1, Tiffeneau-index és 25-75 

esetében és a 2. csoportnál a FEV1, Tiffeneau-index és 25-75 értékekben. Mindkét csoportnál 

a FET értéke viszonylag alacsonynak számít, azonban sportolók esetében ez az évek során 

elsajátított szabályozott kilégzés eredménye.  

 

6. táblázat: A spirometriai vizsgálat eredménye a két vizsgált alcsoportban.  

Átlag ± SEM; *p≤0,05. 

 

1. alcsoport 2. alcsoport

(n=5) (n=3)

Testmagasság (cm) 170,00 ± 0,40 185,00 ± 0,02

Testtömeg (kg) 57,58 ± 3,57 71,43 ± 7,04

BMI(kg/m
2
) 20,00 ± 0,51 20,90 ± 1,59

Testzsír százalék (%) 10,28 ± 1,58 7,07 ± 1,51

Zsírtömeg (kg) 5,76 ± 0,83 5,50 ± 1,15

Sportolt órák száma 

(h/hét)
11,30 ± 2,08 21,67 ± 4,91

1. alcsoport             

(n=5)

2. alcsoport         

(n=3)

FVC (l) 4,36 ± 0,46 5,41 ± 0,21

FVC referencia (%) 103,80 ± 3,64 94,33 ± 1,76

FEV 1 (l) 3,87 ± 0,34 * 5,12 ± 0,24 *

FEV 1 referencia (%) 106,60 ± 2,40 106,00 ± 3,61

Tiffeneau-index 89,42 ± 2,69 94,73 ± 2,09

Tiffeneau referencia 105,80 ± 3,28 113,67 ± 2,03

PEF (l/s) 6,97 ± 0,34 10,31 ± 0,68

PEF referencia (%) 90,60 ± 8,78 97,67 ± 5,61

25-75  (l/s) 4,50 ± 0,37 6,11 ± 0,60

25-75 referencia (%) 102,00 ± 7,50 113,33 ± 9,84

FET (s) 2,07 ± 0,16 1,29 ± 0,09
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5.1.1.3. A tejsav mennyiségi változása nyál- és vérmintákban 

 

A vizsgálati személyek alacsony elemszáma miatt a következőekben az SL szint 

változás tendenciáit szeretném bemutatni. Terhelést követően a SL szint két mérési 

időpontban is megemelkedik valamennyi vizsgálati személy esetében. Ezen két emelkedés 

időbeli bekövetkezése szerint a SCS tagjait két alcsoportra osztottuk. Az 1. alcsoportnál (n= 

5) a terhelés utáni első percben emelkedik meg jelentősen a tejsav mennyisége, míg a másik 

alcsoport (n=3) esetében később, a negyedik percben tapasztalható növekedés (8. ábra; 7. 

táblázat). Egy második tejsavszint emelkedés is észlelhető a két alcsoportnál, az előzőkhez 

hasonlóan itt az 1. alcsoportnál 8. perc környékén, míg ez a 2. alcsoportnál a 12. percnél. A 

későbbiekben a SL csökken és megközelíti a nyugalmi értéket. A 2. alcsoportnál a csökkenés 

gyorsabban zajlik, mint az 1. alcsoportnál, és itt nem tapasztalunk olyan nagy emelkedést a 

terhelést követően sem. 

 

 

8. ábra: A nyálban lévő tejsavszint változása a két vizsgálat alcsoportban. 

Átlag ± SEM. 

 

A vizsgálati személyeknél a mérések során a BL nem különbözött, a két alcsoportnál a 

görbe lefutása teljesen megegyezett (9. ábra; 7. táblázat). A maximális BL-t a terhelés után 

közvetlenül végzett mérésnél regisztráltuk. Utána mindkét alcsoportban az értéke 

folyamatosan csökkent az utolsó mérési időpontig.  
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7. táblázat: A vér és a nyál tejsavszintjének változása a sportolók két alcsoportjában. 

Átlag ± SEM. 

 

 

A 2. alcsoportban valamivel gyorsabban csökkent, hasonlóan a SL szinttel, igaz ebben 

az alcsoportban a maximális BL valamivel alacsonyabb volt.  

 

 

9. ábra: A vér tejsavszintjének változása a két vizsgálati csoportban. Átlag ± SEM. 

 

5.1.1.4. Terhelés előtt, alatt és után regisztrált pulzusszámok, a terhelés időtartama 

 

A 8. táblázat tartalmazza a két vizsgálati alcsoportban a terhelés előtt mért nyugalmi 

pulzusszámokat, az edzés során kapott maximális szívfrekvencia értéket és egy perccel a 

terhelés után regisztrált pulzusszámokat a SL szintek alapján kialakított. Az említett 

pulzusszámok esetében szignifikáns különbséget nem találtunk a két alcsoport között.  

Idő 

1. alcsoport         

(n=5)

2. alcsoport      

(n=3)

1. alcsoport         

(n=5)

2. alcsoport      

(n=3)

Terhelés előtt 1,44 ± 0,13 1,37 ± 0,88 0,10 ± 0,02 0,06 ± 0,01

1.min 10,54 ± 1,79 9,63 ± 0,24 0,38 ± 0,15 0,08 ± 0,01

4.min 9,00 ± 1,58 8,63 ± 0,43 0,24 ± 0,12 0,13 ± 0,02

8.min 7,16 ± 1,37 6,37 ± 0,63 0,17 ± 0,08 0,07 ± 0,01

12.min 6,54 ± 1,22 5,40 ± 0,35 0,20 ± 0,08 0,08 ± 0,01

15.min 5,46 ± 1,16 4,67 ± 0,66 0,19 ± 0,08 0,05 ± 0,00

20.min 5,65 ± 0,68 4,13 ± 0,52 0,18 ± 0,07 0,04 ± 0,01

Vér (mM/l) Nyál (mM/l)
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A 8. táblázatban látható a vita maxima terhelés időtartama is. Ez a paraméter sem 

mutat érdemi különbséget a két csoport között. 

 

8. táblázat: Terhelés előtt, alatt és után regisztrált alap-élettani paraméterek.  

Átlag ± SEM. 

 

 

5.1.1.5. Az előzetes mérések összegzett eredménye 

 

A maximális terhelés után a SL változások pontos okainak feltárásához további 

vizsgálatokra van szükség.  

A korábban megjelent tanulmányok eredményei szerint a testedzést követően 

szimpatikus idegrendszeri túlsúly tapasztalható, melynek következménye egy sűrűbb, 

fehérjében gazdagabb nyál termelődése. Ez a térfogatcsökkentő hatás nagyságrendekkel 

kisebb, mint amit a dehidratáció okozhat (Ford és mtsai., 1997). Más kutatásokban leírták, 

hogy intenzív fizikai terhelés hatására a tejsav késleltetve jelenik meg nyálmintákban, a 

vérhez képest (Reer és mtsai, 2009). 

A két kutatás eredményeit figyelembe véve feltételezhető, hogy az általunk vizsgált 

személyeknél az első SL emelkedés a szimpatikus idegrendszer fokozott működésének és a 

kismértékű folyadékvesztésnek tudható be. Ezt követően a szervezet homeosztázisának 

visszaállásával újra lecsökken a SL mennyisége. Valószínűsíthető, hogy a BL szintemelkedés 

késleltetve jelenik meg a nyálmintákban és ez okozhatja a második SL emelkedését. Végül 

mindkét médiumban lecsökken a tejsav mennyisége. 

Ezen feltételezések megválaszolása érdekében döntöttünk két edzettségében jelentősen 

különböző csoport (ÁCS, KCS) azonos kondíciók közötti vizsgálata mellett, ahol az 

1. alcsoport         

(n=5)

2. alcsoport     

(n=3)

Terhelés időtartama 

(min)
19,82 ± 1,63 18,01 ± 2,50

Nyugalmi 

pulzusszám (bpm)
64,00 ± 5,92 51,00 ± 6,25

Maximális 

pulzusszám (bpm)
194,00 ± 3,35 200,33 ± 4,63

Pulzusszám terhelés 

után 1 perccel (bpm)
131,20 ± 6,40 133,67 ± 4,63
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előmérésekkel megegyező paramétereket vizsgáltunk, kiegészítve azokat a test teljes 

víztartalmának mérésével és RR-variabilitás regisztrálásával. 

 

5.1.2. Az állóképességi sportoló- (ÁCS) és a kontroll csoport (KCS) vizsgálatának 

eredményei 

 

5.1.2.1. Antropometriai mérések eredményei 

 

A 9. táblázatban láthatóak az ÁCS és a KCS antropometriai jellemzői. A két csoport 

között szignifikáns különbséget csak a testzsír százalékban és a sportolással töltött órák 

számában találtunk. Az ÁCS-ban testük zsírtömege mind a nők, mind a férfiak esetében 

szignifikánsan alacsonyabb volt, míg természetesen ebben a csoportban volt magasabb a 

sportolással töltött órák száma. A két vizsgált csoportban szignifikáns eltérés volt a teljes test 

víztartalmában (ÁCS: 64,75±1,56 %; KCS: 56,63±2,62 %; p≤0,05) és a testzsír százalékban 

(ÁCS: 9,36±1,93 %; KCS: 19,31±3,99 %; p≤0,05) is.     

A többi paraméter alapján megállapítható, hogy a két csoport lényegi tulajdonságaiban 

nem különbözik, az életkor, a testtömeg, a testmagasság tekintetében is homogén a csoport. 

 

9. táblázat: Az antropometriai paraméterek és a sportolással töltött órák száma a két 

csoportban. Átlag ± SEM; *p≤0,05. 

 

 

5.1.2.2. Tejsav koncentrációk a nyál- és a vérmintákban 

 

A BL és SL szinteket a vita maxima terhelésként alkalmazott Astrand protokollt 

megelőzően és azt követően mértük.  

nők (n=4) férfiak (n=4) nők (n=4) férfiak (n=4)

Életkor (év) 25,15 ± 1,46 20,66 ± 1,76 22,10 ± 1,16 23,31 ± 1,57

Testtömeg (kg) 54,3 ± 1,81 71,25 ± 4,98 66,63 ± 5,28 67,33 ± 5,91

Testmagasság (m) 1,65 ± 0,01 1,85 ± 0,02 1,69 ± 0,03 1,79 ± 0,01

Zsírtömeg (kg) 14,03 ± 1,26* 4,70 ± 1,12* 27,98 ± 3,15* 10,65 ± 3,78*

Zsírmentes testtömeg 

(kg)
46,85 ± 0,98 68,13 ± 4,32 47,68 ± 1,57 60,08 ± 2,67

BMI (kg/m
2
) 19,95 ± 0,66 20,73 ± 1,14 23,57 ± 2,34 21,07 ± 1,93

Sportolt órák száma       

(h/hét)
11,13 ± 2,68* 19,25 ± 4,23* 0,75 ± 0,75* 2,63 ± 1,55*

Állóképességi sportoló csoport Kontroll csoport
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Az ÁCS esetében, hasonlóan a korábban leírt előeredményekhez, a SL-ben két 

emelkedést tapasztaltunk a terhelést követő időszakban. Ezen tejsavszint emelkedés alapján a 

sportolókat két csoportba soroltuk, de csoportok alacsony elemszámai miatt ebben a részben 

is csak tendenciákat ismertetünk. Az 1. csoportban (n=5) a terhelést követő 1. és 8. percben, 

míg a 2. csoport (n=3) esetében 3 perccel később, a 4. és a 12. percben figyelhető meg a SL 

nyugalmi szinthez viszonyított növekedése (10. ábra). Az állóképességi sportolók két 

csoportja között nem találtunk más, általunk mért paraméterben szignifikáns különbséget. 

Feltételezhetően, ehhez a két csoportban lévő alacsony mintaszám is jelentős mértékben 

hozzájárult. 

A KCS SL-ben nagy egyéni variabilitást találtunk, szabályos változások nem voltak 

megfigyelhetőek, az ÁCS-hoz hasonló mintázat nem található. Ez is jelzi a KCS nagyon 

különböző homeosztatikus paramétereit és a terhelésre adott élettani válaszainak nagy 

variabilitását is, szemben az ÁCS-ban tapasztaltakkal, ahol a korábban kialakított adaptációs 

változások nagyon hasonló tartományokba rendezik a szervezet terhelésre adott válaszait. 

 

 

10. ábra: A nyálban mért tejsavszint változása az ÁCS két csoportjánál.  

Átlag ± SEM. 

 

A BL a terhelést követő mérésnél volt a legmagasabb, és utána fokozatosan csökkent 

mindkét csoportban (10. táblázat). A sportolóknál megfigyelhető volt, hogy a terhelés után 

mért BL alacsonyabb, ugyanakkor több időt is töltöttek a futószalagon. Az ÁCS utolsó BL 

szintje jobban megközelítette a nyugalmi értéket, mint a KCS-é. A két testfolyadék (nyál és 

vér) tejsavszint görbéje hasonló a sportolóknál, míg a kontroll személyeknél jelentősen 
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különbözik. Mint az várható volt, a sportolókkal összehasonlítva a KCS-ben a BL szint 

magasabb volt a terhelés után minden mérési időpontban.  

 

 

10. táblázat: A nyál és a vér tejsavszintjének változása a terhelés előtt és azt követően. 

Átlag ± SEM.  

 

 

Maximális terhelést követően a SL és a BL között szignifikáns pozitív korrelációt 

találtunk minden személynél (11. ábra), illetve külön vizsgálva az ÁCS (r=0,511, p≤0,01) és 

KCS (r=0,385, p≤0,01) esetén is, igaz az összefüggés a KCS-nál gyengébb volt.  

 

 

11. ábra: A tejsavszintek változása a két vizsgált testfolyadékban. Átlag ± SEM.  

 

5.1.2.3. Az állóképességi sportolók két csoportja között észlelt különbségek 

 

A testedzést követően a SL időbeli változása szerint a rendszeresen sportoló 

személyeket két csoportba soroltuk. 

Idő 

Állóképességi 

sportoló csoport 

(n=8)

Kontroll csoport 

(n=8)

Állóképességi 

sportoló csoport 

(n=8)

Kontroll csoport 

(n=8)

Terhelés előtt 1,41 ± 0,08 1,34 ± 0,13 0,09 ± 0,01 0,11 ± 0,02

1.min 10,20 ± 1,08 11,20 ± 0,63 0,27 ± 0,11 0,34 ± 0,08

4.min 8,86 ± 0,96 10,81 ± 0,53 0,19 ± 0,07 0,33 ± 0,04

8.min 6,86 ± 0,86 10,03 ± 0,75 0,13 ± 0,05 0,29 ± 0,06

12.min 6,11 ± 0,77 9,31 ± 0,92 0,15 ± 0,05 0,32 ± 0,07

15.min 5,16 ± 0,74 7,98 ± 0,84 0,14 ± 0,05 0,27 ± 0,06

20.min 5,00 ± 0,52 7,30 ± 0,95 0,13 ± 0,05 0,26 ± 0,06

Vér (mM/l) Nyál (mM/l)
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Megvizsgálva a két csoport körében az Astrand teszt előtt, alatt és utána regisztrált 

szívfrekvencia változékonyságot, a következő eredményeket kaptuk, bár a csoportok alacsony 

elemszáma miatt csak tendenciákat tudtunk megállapítani. 

Nyugalomban az átlagos RR interval értéke az 1. csoportban 376,80±35,1 ms, és a 2. 

csoportban 297,33±42,60 ms volt. A futóteszt utolsó 5 min-ében az átlag RR érték 

319,00±4,93 ms volt az 1. csoportban, a 2. csoport esetében 319,00±5,56 ms. A tesztet követő 

5 min-ben az átlag RR eredmények: az 1. csoportban 519,00±16,33 ms és a 2. csoportban 

539,66±3,48 ms voltak. 

A két csoport között közel szignifikáns (p<0,069) különbséget találtunk az LF 

paraméterek esetében (nyugalomban: 1112,82±397,36 ms
2
, 1861,86±481,39 ms

2
; teszt során: 

1,04±0,79 ms
2
, 0,25±0,07 ms

2
; tesztet követően: 43,55±13,04 ms

2
, 119,47±45,35 ms

2
). 

Az LF/HF arányt is vizsgáltuk mindhárom alkalommal. A teszt előtt az 1. csoportban 

365,70±53,68 ms
2
, a 2. csoportban 281,56±86,76 ms

2
, illetve a teszt utolsó 5 min-ében 

139,13±27,24 ms
2
 és 131,56±24,13 ms

2
 voltak. A terhelést követő 5 min-ben az 1. csoporté 

944,86±195,87 ms
2
, míg a 2. csoporté 1911,03±564,60 ms

2
 volt. 

 

5.1.2.4. A terhelés előtt, - alatt és - után regisztrált élettani paraméterek a kontroll és 

élsportoló csoportokban 

 

Az ÁCS és KCS között szignifikáns különbséget találtunk légzésfunkciós- és keringési 

paraméterek esetében, valamint a szimpatikus-paraszimpatikus tónus egyensúlyában az 

Astrand teszt előtt, alatt és azt követően is. 

A terhelést megelőzően kivitelezett spirometriás vizsgálat eredményei alapján a két 

csoport (ÁCS, KCS) között jelentős különbséget találtunk a FEV1 referencia értékében, a 25-

75 - és ugyanezen paraméter referencia értékében. Mindhárom paraméter esetében a sportolók 

értek el jobb eredményt (11. táblázat). A futóteszt előtt regisztrált szívfrekvencia 

változékonyság adatai közül az átlag RR interval értékében és szívverések számában jelentős 

különbség volt a csoportok között (11. táblázat). Az átlag RR esetében KCS ért el 

alacsonyabb értéket, míg a szívverések számában az ÁCS. 

A terhelést az ÁCS alacsonyabb pulzusszámról kezdte, azonos protokoll alkalmazása 

közben tovább tudott a futószalagon futni, mégis a terhelés során mért szívveréseinek száma 

kisebb volt. Az ÁCS-ban szignifikánsan alacsonyabb LF/HF arányt észleltünk a futás során 

(8. táblázat). 
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A terheléses tesztet követően 1 min-el is a KCS szívfrekvenciája alacsonyabb volt, 

mint az ÁCS-nak. A rendszeresen állóképességi edzést folytató csoportnál szignifikánsan 

magasabb VLF, LF, HF adatot találtunk a tesztet követően, azonban az LF/HF arány ebben a 

csoportban volt alacsonyabb. 

11. táblázat: Élettani mutatók a terhelés előtt, során és azt követően.  

Átlag ± SEM; *p≤0,05; **p≤0,01. 

 

 

5.1.2.5. Egyes változók közötti korrelációk  

 

A terhelés előtt és 12, 15, 20 perccel utána mért SL, valamint a test teljes víztartalma 

szignifikánsan korrelált egymással (r= -0,547; r=-0,688; r= -0,683; r= -0,677; p≤0,05). 

A terhelés során regisztrált maximális szívfrekvencia szignifikánsan összefüggött a 

terhelés után mért maximális SL értékkel (r= 0,506; p≤0,05). Erős korrelációt észleltünk a 

terhelés után 4, 8, 12, 15 és 20 perccel BL és a teszt után 4, 12 perccel regisztrált SL között 

(r= 0,620; r= 0,740; r= 0,599; r= 0,709; r= 0,559; r= 0,562; p≤0,05). Ezen BL eredmények a 

terhelés utáni első percben mért szívfrekvenciával (r= 0,531; p≤0,05) is összefüggést 

mutattak. 

Szignifikáns korrelációt figyelhető meg a terhelést követő 4., 8., 12. és 20. min-es SL 

és az Astrand protokoll során regisztrált átlagos RR között (r= 0,537; r= 0,544; r= 0,557; r= 

Változók

Állóképességi 

sportoló csoport 

(n=8)

Kontroll csoport  

(n=8)

Terhelés időtartama (min) 19,14±1,31** 9,21±1,44**

VLF (ms
2
) 3342,61±1152,26* 124,42±31,78*

VLF% 59,06±4,01* 76,97±2,86*

LF (ms
2
) 1393,72±316,25* 35,73±10,16*

LF% 30,53±3,60* 20,36±2,24*

HF (ms
2
) 575,31±240,90* 4,72±2,05*

HF% 10,39±1,62* 2,68±0,77*

LF/HF arány 334,15±45,53** 951,09±120,48**

Szívverések száma 913,50±86,97** 447,75±12,97**

Átlag RR (ms) 347,00±29,09** 673,88±18,88**

HRmin (teszt során, bpm) 67,63±4,88* 89,88±6,93*

HR (teszt után 1 min, bpm) 132,13±4,14* 146,00±5,11*

FEV1 (l) 4,34 ± 0,32* 3,66 ± 0,14*

 25-75 (l/s) 5,10 ± 0,42* 3,83 ± 0,23*

 25-75 referencia érték (l/s) 106,25 ± 6,00* 81, 34 ± 5,72*
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0,510; p≤0,05). Illetve az előzőekben említett SL és a teszt során mért szívverések száma 

között (r= -0,538; r= -0,532; r= -0,516; r= -0,513; p≤0,05). 

Nagy terhelések hatására a testfolyadékok tejsavszintje megemelkedik, 

nagymennyiségű H
+
 termelődik, miközben a vér pH szintje csökkenni fog, mikrosérülések 

keletkeznek a harántcsíkolt izomban. Korábban az EIMD-k mutatóinak, a DOMS, az 

’’izomláz’’ okozójának tartották a terhelés során bekövetkező BL emelkedést, illetve a pH 

csökkenés mértékét (Armstrong, 1984), azonban napjainban már ez az elmélet túlhaladott. A 

mikrosérüléseknek számos más indirekt markere létezik, melyek specificitása és/vagy 

szenzitívitása gyakran problémás, ezért is lényeges feladat újabb, esetleg pontosabb markerek 

keresése. A következő alfejezetben néhány új marker molekulának a vizsgálati eredményeit 

mutatjuk be. 

 

5.2. Az izommikrosérülések és plaza aktin, gelszolin és orozomukoid szintek vizsgálata 

 

5.2.1. Antropometriai mérések eredményei 

 

Az izommikrosérülések kutatása során is két edzettségében különböző csoport 

(Sportoló csoport n=12; Kontroll csoport: n=6) részvételével végeztük a vizsgálatainkat, 

azonban ez a két csoport különbözött a nyál tejsavszintjekor kutatott csoportoktól. A 

vizsgálatok kezdetén antropometriai méréseket végeztünk a csoportoknál (SCS, KCS), hogy a 

vizsgálati személyek általános testösszetételi mutatóit összehasonlítsuk és a közöttük lévő 

alapvető felépítésbeli különbségeket elemezzük. A 12. táblázat tartalmazza a fontosabb 

szomatometriai és testösszetételi adatokat. A két csoport között szignifikáns különbséget 

találtunk a testzsír százalék és a zsírtömeg adatokban, és a KCS-nál mindkét paraméter 

esetében magasabbak voltak az értékek. Az általunk vizsgált testösszetételi vagy más 

antropometriai mutató szempontjából nem észleltünk különbséget.  
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12. táblázat: A szomatometriai jellemzők a két csoportban. 

Átlag ± SEM; *p≤ 0,05; **p≤ 0,01. 

 

A heti sportolással töltött órák számában is jelentősen különbözik az SCS és a KCS 

(12. táblázat), mint az várható volt, a sportolók jelentősen több időt töltenek testedzéssel. 

 

5.2.2. A dinamométeres terhelés során vizsgált paraméterek 

 

A terhelést megelőzően mért maximális izometriás forgatónyomaték nyugalmi 

értékében szignifikáns különbséget (p=0,037) találtunk a két vizsgált csoport között. A SCS 

nagyobb forgatónyomatékot fejtett ki a mérés során (13. táblázat), mint a KCS. 

 

13. táblázat: A maximális izometriás forgatónyomaték a sportoló és a kontroll 

személyeknél. Átlag ± SEM; *p≤ 0,05. 

 

 

A terhelés alatt regisztrált maximális pulzusszám érték nem különbözött a két 

csoportban, azonban az elvégzett munka esetében a KCS-nál (18703,63±1565,28 J; SCS: 

25236,00±1926,49 J) szignifikánsan kisebb értéket (p=0,023) találtunk. Így a sportoló 

alanyok nagyobb munkavégzés mellett közel azonos maximális pulzusszámot értek el. 

A 11. ábrán a BL értékek változása látható az idő függvényében.  

Sportoló csoport Kontroll csoport

(n=12) (n=6)

Életkor (év) 23,31 ± 2,10 24,67 ±  2,88

Testtömeg (kg) 77,98 ± 10,05 85,13 ± 12,86

Testmagasság (cm) 181,88 ± 8,50 178,17 ± 5,23

BMI (kg/m
2
) 23,56 ± 2,46 26,90 ± 4,69

Testzsír százalék (%) 10,09 ± 3,91** 18,45 ± 6,42**

Zsírtömeg (kg) 8,28 ± 3,50** 16,45 ± 6,97**

Izomtömeg (kg) 69,54 ± 8,19 66,12 ± 8,43

Sportolt órák száma 

(h/hét)
10,20 ± 1,87** 0,00 ± 0,00**

Nyugalomban Edzés után 24h Nyugalomban Edzés után 24h 

Maximális izometriás 

forgatónyomaték  (N)
302,43 ± 14,15* 274,85 ± 22,61 252,83 ± 11,37* 218,00 ± 19,39

Sportoló csoport                                     

(n=12)

Kontroll csoport                                      

(n=6)
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11. ábra: A vér tejsavszintjének változása a két csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: 

szürke oszlop). Átlag ± SEM. *A többi időponttól szignifikánsan (p≤ 0,05) különböző érték. 

BL a legmagasabb értékét a terhelést követő első mérési időpontban érte el a vizsgált 

csoportoknál, maximális értéke szintén mindkét csoportban szignifikánsan különbözött az 

összes többi mérési időpont eredményétől. A két csoport között jelentős különbséget nem 

találtunk a BL általunk mért egyetlen értékében sem.  

 

5.2.3. A szubjektív izomfájdalom eredményei 

 

A nyugalmi és a terhelést követő szubjektív izomfájdalom, vagyis a DOMS 

meghatározás eredményében nem találtunk szignifikáns különbséget a csoportok között, 

azonban mindkét csoportban az első méréshez viszonyítva szignifikánsan emelkedett az 

izomfájdalom intenzitása. A két mérési időpont eredményének különbsége sem tért el 

jelentősen a két csoportban (12. ábra). 

 

12. ábra: A szubjektív izomfájdalom intenzitása a két mérési időpontban, a két 

csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: szürke oszlop). Átlag ± SEM; *p≤ 0,05; **p≤ 0,01. 
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5.2.4. A vérplazma analízisének eredményei 

 

Az EDTA csövekbe gyűjtött vénás vérből a plazma aktin, GSN, AGP koncentrációját 

és CK enzimaktivitását mértük nyugalomban, terhelés után azonnal, valamint 1, 6, 24 h-val 

később, edzett és edzetlen személyeknél.  

A jelen vizsgálatban nem találtunk szignifikáns csoport * idő interakciót a plazma 

aktin, GSN, AGP és CK szinteknél. Ezen eredmények alapján feltételezhető, hogy a 

változások az SCS és KCS-ban hasonlóak voltak. 

Az időbeliségük vizsgálatakor szignifikáns idő fő hatást észleltünk, mutatva, hogy az 

egyesített két csoport GSN, AGP és CK szintjei szignifikánsan változtak a mérési időpontok 

során. A vizsgált időszakban a plazma aktin koncentrációjában nem találtunk különbséget a 

csoportok között (13. ábra).  

 

13. ábra: A plazma aktin koncentrációja a terhelést megelőzően és azt követően a két 

csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: szürke oszlop). Átlag ± SEM; *p≤ 0,05. 

 

A post-hoc analízis alapján a terhelés után azonnal és 1h-val mért aktin szintek 

jelentős különbséget mutattak a nyugalmi szinthez képest, a terhelést követő többi érték nem 

különbözött szignifikánsan a nyugalmi szinttől. 

A plazma átlagos GSN szintje a terhelés után azonnal elérte a maximális értékét, majd 

szintje fokozatosan csökkent az utolsó mérési időpontig (14. ábra).  
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14. ábra: A plazma GSN koncentrációja a terhelést megelőzően és azt követően a két 

csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: szürke oszlop). Átlag ± SEM; *p≤ 0,05. 

A terhelés utáni 24 h belül található a legalacsonyabb GSN szint (MIN), amely a post-

hoc teszt alapján szignifikánsan különbözik a terhelés előtt mért nyugalmi értéktől mindkét 

csoport esetén. 

A terhelés után az összes vizsgálati személy esetében megfigyelhető emelkedés az 

AGP szintekben. Ez a terhelést követő 24 h-ban eléri maximális értékét (MAX), és a MAX 

szignifikánsan különbözött a nyugalmi értékétől és a terhelés után 1 h és 6 h-val később mért 

AGP értékektől is (15. ábra).  

 

15. ábra: A plazma AGP szintje a terhelést megelőzően és azt követően a két 

csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: szürke oszlop). Átlag ± SEM; *p≤ 0,05. 

 

A vizsgált személyek plazma CK szintje fokozatosan emelkedett a terhelés után, a 

nyugalmi értékéhez képest és az edzés után egy nappal elérte a maximális értékét (16. ábra).  
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16. ábra: A plazma CK enzimaktivitása a terhelést megelőzően és azt követően a két 

csoportnál (SCS: fekete oszlop, KCS: szürke oszlop). Átlag ± SEM; *p≤ 0,05. 

A post-hoc analízis alapján szignifikáns különbség van a nyugalmi és edzés utáni 24 h 

eredmények között.  

 

5.2.5. A vizsgált változók közötti összefüggések eredményei 

 

Az egyes változók közötti kapcsolatok vizsgálatakor minden vizsgálati személy 

eredményét közösen kezeltük. Az összefüggéséket a plazma aktin, GSN, AGP és a többi 

konvencionális mikrosérülés marker (szubjektív izomfájdalom, CK, erő deficit) között 

elemeztük minden mérési időpontban, illetve a MAX és MIN értékek figyelembe vételével 

(14. táblázat). 

Jelentős kapcsolatot találtunk a terhelés után 24 h-val mért DOMS és a MIN GSN 

között. A két izomfájdalom mérés különbsége szignifikánsan összefügg a GSN MIN és a 

terhelés után 24 h-val regisztrált plazma AGP szinttel (r=-0,490; r=-0,551; p<0,05).  

Az edzés után 6 h-val mért CK szint szignifikáns összefüggést mutatott a terhelés után 

azonnal, 6, 24 h-val mért GSN koncentrációkkal és MIN-nel (r=0,570; r=0,481; r=0,664; 

r=0,507; r=0,481; p<0,05). Az erő deficit nem mutatott kapcsolatot egyetlen általunk vizsgált 

vér paraméterrel sem.  
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14. táblázat: A plazma gelszolin, orozomukoid és más indirekt harántcsíkolt izom 

mikrosérülés markerek korrelációs mátrixa.  

Izomfájdalom-24h: izomfájdalom mértéke 24 h-val a terhelés után, Izomfájdalom különbség: 

Izomfájdalom nyugalomban és Izomfájdalom-24h különbsége, CK-6h: Kreatin-kináz 

enzimaktivitás 6h-val terhelés után. GSN-0h, 6h, 24h, MIN: a plazma gelszolin szintje 

azonnal, 6, 24 h-val terhelés után és az edzés után mért legalacsonyabb érték, AGP-24h: 

plazma orozomukoid szintje 24 h-val terhelés után. *p≤0.05; **p≤0.01. 

 

 

Pearson korrelációs analízissel nem találtunk kapcsolatot a plazmában mért aktin és 

GSN koncentrációk között, azonban a terhelés után 24 h-val mért aktin szint negatívan 

korrelált az AGP szinttel (r=-0,551; p<0,05). 

A nyugalomban mért GSN szint kapcsolatban van a testedzést követően azonnal és 1 

h-val a terhelés után mért AGP szintekkel (r=-0,591; r=-0,517; p<0,05). A terhelés során 

elvégzett munka és a 6, 24 h-s MIN GSN koncentrációk között erős kapcsolatot találtunk 

(r=0,484; r=0,517; r=0,499; p<0,05).  

 

  

GSN-0h GSN-6h GSN-24h GSN-MIN AGP-24h

Izomfájdalom 

nyugalomban

r=-0,146  

n.s.

r=-0,318  

n.s.

r=-0,376  

n.s.

r=-0,172  

n.s.

r=-0,245  

n.s.

Izomfájdalom-24h
r=-0,373  

n.s.

r=-0,471  

n.s.

r=-0,370  

n.s.

r=-0,503   

*

r=-0,152  

n.s.

Izomfájdalom 

különbség

r=-0,342  

n.s.

r=-0,396  

n.s.

r=-0,280  

n.s.

r=-0,490   

*

r=-0,080  

n.s.

CK-6h
r=0,570   

*

r=0,481   

*

r=0,664   

**

r=0,481     

*

r=0,204  

n.s.

Erődeficit 
r=-0,375  

n.s.

r=0,213  

n.s.

r=0,201  

n.s.

r=0,298  

n.s.

r=-0,190  

n.s.
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6. DISZKUSSZIÓ 

 

6.1. A testösszetétel és a fizikai aktivitás 

 

A vizsgálataink során kapott antropometriai eredmények más, korábbi kutatások 

eredményeivel egybehangzóak. A jelen vizsgálatok során kimutattuk, hogy az inaktív, 

rendszeres edzést nem folytató kontroll személyek mind a testzsír százalékában 

(zsírtömegében), mind a testük teljes víztartalmában jelentősen különböznek a rendszeresen 

sportoló, illetve a másik vizsgálatban az állóképességi versenysportolók értékeitől. Fontos 

megemlíteni, hogy a KCS zsírtartalma is az egészséges kategóriába sorolható a Behnke és 

Wilmore (1974) által megalkotott referencia nő és férfi értékeihez viszonyítva. Továbbá a 

BMI értékek is a normál csoportba sorolhatóak az Egészségügyi Világszervezet (World 

Health Organization, 2000) felnőttekre vonatkozó kategorizálása szerint. Ez alól kivétel a 

plazma aktin, GSN és AGP vizsgálatakor toborozott KCS, ahol az inaktívabb csoport átlagos 

BMI értéke 1,90-cel haladta meg az egészséges értéket, és így a túlsúlyos csoportba sorolható.    

Ezen tapasztalatainkat alátámasztják más nemzetközi kutatások eredményei is. Malina 

(2007) közleményében bemutatja a különböző életkorú sportolók és azonos korú társaik 

közötti testzsír százalékban tapasztalható különbséget, és megállapította, hogy a sportolók 

minden életkorban alacsonyabb zsírmennyiséggel rendelkeztek, mint nem sportoló társaik. 

 Más kutatások nem mutattak ki különbséget felnőtt sportolók (vízilabdázók, 

küzdősportolók) és inaktív kontroll személy zsírtömege között (Andreoli és mtsai., 2001). 

Igaz ebben a vizsgálatban a test zsírtartalmának százalékos értékét nem határozták meg és 

hasonlították össze. A testzsír százalékban tapasztalt különbségek csak részben a rendszeres 

fizikai aktivitás következményei, mivel az edzők és versenyzők számára fontos mutatónak 

számít, mert a testösszetétel befolyásolja a fizikális teljesítményt (Malina, 2007). Ezen 

feltevést támasztották alá Kaj és munkatásai (2015) kutatásásukban, ahol a kapcsolatot 

találtak a romló állóképességi teljesítmény és a testösszetétel, a magasabb testzsírszázalék 

között.   

Az előmérések során a SL és a BL szintjének vizsgálatakor, rendszeresen sportoló 

testnevelő szakos hallgatók voltak alanyaink. A SL szint időbeli változása alapján két 

alcsoportba soroltuk őket, azonban közöttük antropometriai jellemzőiben nem észleltünk 

különbséget.  Nemzetközi vizsgálatokban különbséget mutattak ki egyes sportágak versenyzői 

között is a testzsír százalék esetében. A legalacsonyabb testzsír százalékkal rendelkező 
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sportolók közé sorolják az általunk is vizsgált állóképességi atlétákat (Katch és mtsai., 2011; 

Santos és mtsai., 2014), míg a látványsportágakban versenyzők értékeit még az említett 

csoportnál is alacsonyabbnak találták (Deutz és mtsai., 2000). Az esetünkben tapasztalt 

eredmények részben az előmérésnél alkalmazott alacsony mintaszám következményei, 

részben pedig annak tudhatók be, hogy az általunk vizsgált csoport tagjai nem 

versenysportolók, átlagos edzettségi szinttel rendelkeznek. 

A vizsgálatunkba bevont KCS testének teljes víztartalma szignifikánsan 

alacsonyabbnak bizonyult az ÁCS-hoz képest. Igaz, Winger és munkatársai (2011) által 

végzett kutatásban kimutatták, hogy a résztvevő 197 futó több mint fele nem fogyaszt 

elegendő folyadékot. Csak akkor ittak, ha már szomjasnak érezték magukat. Leiper és 

kutatócsoportja (1996) megállapította, hogy a rendszeres testedzést végző középkorú férfiak 

több folyadékot fogyasztottak, mint rendszeresen nem sportoló társaik, és ez a folyadék 

többlet meghaladja az izzadásból és légzésből adódó vízveszteséget. Napjainkban általános 

ismeretnek számít a sportolók körében az a tény, hogy a test víztartalmának fogyása csökkenti 

a fizikális teljesítményt. Kutatásokban leírták, hogy a dehidratáció negatív hatással van az 

állóképességi teljesítményre, a tejsav küszöb értékére és az anaerob kapacitásra is 

(Fogelholm, 1994). Így talán joggal várható, hogy a jobb teljesítményre való törekvés, egy 

magasabb vízfogyasztásból adódó víztartalmat eredményez. Vizsgálatunk során 

folyadékfogyasztásra vonatkozó adatgyűjtés nem történt, ezért csak feltételezhetjük a 

vizsgálatban részvevő sportolók magasabb folyadékfogyasztását és ebből következő 

emelkedettebb víztartalmát. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagy fizikai 

teljesítőképességhez a kívánatos víztartalom 70 % körüli érték lenne. 

A sportolással töltött órák számában is eltérés van csoportjaink (ÁCS – KCS; SCS - 

KCS) között, azonban ez nem meglepő, mivel a beválasztási kritériumok között szerepeltek 

az egyének sportolási szokásai. 

A test összetételét önmagában a fizikai aktivitás mennyiségével és minőségével 

lehetetlen megmagyarázni, hiszen számos más tényező befolyásolja az értékét. Ilyenek az 

egyén genetikai háttere és számos környezeti összetevő is (Maes és mtsai., 1997). Fontos 

problémaként jelentkezik az egyes kutatások eredményeinek összevetésekor, hogy a mérés 

körülményei, a testösszetétel meghatározásának módszerei, műszerei különbözőek. 
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6.2. A fiziológiai mutatók (légzésfunkciós eredmények, pulzusszám, RR-variabilitás) és 

a fizikai aktivitás 

 

A vizsgálataink során kapott légzésfunkciós eredmények más, korábbi kutatások 

eredményeivel részben megegyezőek. Jelen vizsgálataink során kimutattuk a KCS és 

rendszeresen sportoló csoportok (ÁCS, SCS) között a FEV1, a 25-75 és ugyanezen paraméter 

referencia értékében a jelentős különbséget, ahol a sportolók jobb értékeket értek el. Mindkét 

csoport értékei a műszer által megadott referencia tartomány szerint az egészséges 

kategóriába estek. Edzéssel a légzőizmok ereje, állóképessége és a belégző izmok funkciója is 

javítható, így ezek hozzájárulnak a légzőszervrendszer hatékonyabb működéshez is (Katch és 

mtsai., 2011). 

A jelen kutatás eredményeivel nagyon hasonlóak Cheng és munkatársainak (2003) 

adatai, amelyben az egészséges felnőtt lakosság körében végeztek egy hosszmetszeti 

vizsgálatot (1971-1995 között, N= 24536 fő). A felmérés során 25 és 55 év közötti, fizikailag 

aktív férfiaknál szignifikánsabb magasabb FEV1 és FVC értékeket regisztráltak, a többi 

vizsgált csoportokhoz képest. Ezzel mutatva, hogy férfiak esetében az aktív élet a 

légzésfunkció egyes paramétereit pozitívan befolyásolja. Továbbra is kérdés, hogy a 

rendszeres testmozgás képes-e javítani a légzés hatékonyságát, vagy a sportági kiválasztódás 

következtében jobbak a sportolók légzésfunkciós eredményei.  Kippelen és munkatársai 

(2005) vizsgálatában állóképességi sportolóknál (kerékpáros, triatlonos) nem sikerült igazolni 

a rendszeres állóképességi edzés légzésfunkciót javító hatását egy egyéves periódus alatt. 

Igaz, a felmérést megelőzően a vizsgálati személyek átlagosan már 7 éve (± 1,5 év) 

rendszeres sportági edzéseket végeztek. 

Előméréseink során, ahol rendszeresen sportoló testnevelő szakos hallgatókat 

vizsgáltunk, szignifikáns különbséget észleltünk a két alcsoport között (melyeket a nyál 

tejsavszint időbeli változása alapján kategorizáltunk) a FEV1 értékében. A 2. csoport tagjai 

rendelkeztek szignifikánsabb magasabb értékkel, melynek oka az lehetett, hogy ebben a 

csoportban csak férfiak voltak, szemben a másik vegyes csoporttal. A két nem légzés funkciós 

értékei között fennálló különbségek már régóta ismertek, a férfiak esetében magasabb értékek 

a jellemzőek (Katch és mtsai., 2011), a nagyobb mellkastérfogat okán is.  Más keresztmetszeti 

vizsgálatban, ahol görög gyermek és fiatal felnőtt versenysportolók körében végeztek 

légzésfunkciós vizsgálatot, megállították, hogy női és férfi úszók magasabb FEV1 értékkel 

rendelkeztek, mint a szárazföldi sportágak képviselői és a mozgásszegény életmódot folytató 

személyek (Doherty és Dimitriou, 1997). Továbbra is fontos kérdés, hogy a sportághoz való 
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adaptálódás, vagy a kiválogatódás következménye a sportolók légzésfunkciójában észlelt 

különbség. Mészáros (1990) adatai alapján a korai kiválasztás nagyon fontos a megfelelő 

pulmonáris adaptációhoz. A sportoló és nemsportoló gyerekek közötti különbség éppen edzés 

hatására alakul ki 10-11 éves korban a csúcs növekedési lökés idején, s megfelelő aktivitási 

szint mellett meg is marad. Az előmérések során vizsgált két testnevelő csoportba élsportolók 

nem tartoztak, így a nemi különbségeken túl a sportolási szokások is hozzájárulhattak, ahhoz, 

hogy a csoportok között csak a FEV1 értékében észleltünk különbséget.  

Fontos megemlíteni, hogy a különböző légzésfunkciós adatok nemcsak a rendszeres 

testedzés hatására, illetve az erősebb légzőizmok miatt nagyobbak a sportolóknál, hanem 

genetikai faktorok és etnikai tényezők is befolyásolhatják értéküket (Adegoke és Arogundade, 

2002). 

A terhelést megelőzően nyugalomban, a terhelés során és az azt követő egy percben 

vizsgáltuk a pulzusszám változásait az ÁCS-ban és a KCS-ban. Szignifikáns különbséget a 

terhelés során mért legalacsonyabb pulzusértékben, valamint a terhelés után egy perccel mért 

pulzusszámokban találtunk. A vizsgált csoportokban a pulzusszámok megfeleltek az 

életkorilag elvárt normál értékeknek, a nyugalmi pulzusszámokban nem észleltünk 

különbséget a két csoport között, igaz ez a szakirodalmi adatok szerint elvárható lett volna 

(Katch és mtsai., 2011).  

Fontos tudni azonban, hogy az aktuális edzettségi szinten túl számos más tényező is 

befolyásolja a pulzusszám változását. A legfontosabbak között említhetőek az emocionális 

tényezők és a külső környezeti hatások (Appelhans és Luecken, 2006). Az alacsonyabb 

terhelés után mérhető pulzusszám, a gyorsabb pulzusmegnyugvás a sportolókra jellemző 

fokozottabb paraszimpatikus és csökkent szimpatikus tónus következményeként alakulhat ki 

(Katch és mtsai., 2011, Savin és mtsai., 1982). A gyorsabb pulzusmegnyugvás a magasabb 

edzettségi szint mutatója (Daanen és mtsai., 2012). 

A terhelés során mért maximális pulzusszám a sportoló és a kontroll csoport között 

nem különbözött, azonban az Astrand futószalagos terhelés esetében a terhelés időtartama, 

illetve az excentrikus kontrakciók esetében az elvégzett munka nagyobb volt a rendszeresen 

SCS-nál. Az Astrand protokoll esetében egy alacsonyabb terhelési szint mellett érték el a 

kontroll személyek a mérhető maximális pulzusszámukat, szemben az állóképességi 

sportolókkal. Így a teljes szervezet rendszeres fizikai aktivitáshoz történő adaptációja a 

nagyobb munkavégzési képességben nyilvánult meg.  

Az előméréseknél vizsgált két sportoló alcsoport esetében a pulzusszámokban nem 

találtunk különbséget. Az említett alanyok átlagos edzettségű testnevelő szakos hallgatók 
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voltak, akik hasonló edzésingereket kaptak a képzésük során. Egyikük sem versenyzett 

élsportolóként, így feltételezhetően ezért nem volt különbség a futószalagos terhelés előtt, 

alatt és után regisztrált pulzusszámaikban. 

A szívfrekvencia variabilitásának vizsgálatát a sporttudományban elterjedt módszer az 

autonóm idegrendszer működésének közvetett vizsgálatára (Pichon és mtsai., 2004), mivel 

költséghatékony, gyors és nem invazív módszer az adatgyűjtésekhez akár a fizikai aktivitás 

során is (Makivic és mtsai., 2013).  

A további méréseinknél a futószalagos terhelés előtt, nyugalomban, a terhelés során és 

azt követően elemeztük az RR-variabilitást az ÁCS-nál és a KCS-nál. Az inaktívabb 

csoportnál alacsonyabb átlag RR értéket találtunk a terhelést megelőző időszakban, továbbá 

jelentős (p≤0,05) különbséget regisztráltunk a futás során mért LF/HF arány, a teszt utáni 

VLF, LF és HF adatok esetében. A sportolók rendelkeztek magasabb értékekkel valamennyi 

paraméter esetében. Hasonló eredményre jutott Levy és munkatársai (1998), akik egészséges 

fiatal felnőtt férfiaknál egy hathónapos aerob edzésprogramot követően megfigyelték, hogy az 

alanyok nyugalmi RR-variabilitása emelkedett a kiindulásai értékeikhez képest. Továbbá arra 

a következtetésre jutottak, hogy már hathónapos rendszeres edzés hatására változik az 

autonóm idegrendszeri szabályozás és fokozódik a paraszimpatikus tónus nyugalomban. Egy 

másik kutatásban (Sotiriou és mtsai., 2013) magasabb HRV értékeket találtak rendszeresen 

labdarugó edzéseken résztvevő középkorú férfiak körében, szemben inaktív társaikkal. 

Megállapították, hogy a fizikailag aktívabb csoport jobb autonóm kardiális szabályozással 

rendelkezik. Puig és munkatársai (1993) különböző sporágakat űző sportolók (kerékpárosok, 

atléták, labdarugók, röplabdázók, úszók) és kontroll személyek összehasonlításakor magasabb 

LF, HF, LF/HF arány értékeket észleltek az aktívabb csoportnál.  

A két sportoló csoport (1. és 2. csoport) összehasonlításakor a szívfrekvencia 

változékonyság értékei közül csak az LF esetében észleltünk közel szignifikáns (p<0,069) 

különbséget a két csoport között, a többi mutatónál ilyen eltérést nem találtunk. Magasabb LF 

érték fokozottabb szimpatikus tónusra utal (Aubert és mtsai., 2003). A dinamikus és statikus 

sportágakat űző személyek szívében különböző mértékű adaptációs változásokat hoznak létre 

az eltérő edzésingerek (állóképességi-, erőedzést vagy kombinált erő és állóképességi 

edzéseket végzők), ennek következménye megmutatkozik az eltérő kardiológiai mutatókban 

(például bal kamra falvastagsága, bal kamra belső átmérője; Pluim és mtsai., 2000). Az észlelt 

változásokat a sportolók és kontroll személyek között, a sportolók két csoportjában a 

rendszeres edzések következtében megváltozott autónom idegrendszeri szabályozás és a 

szívműködés adaptációja együttesen hozzák létre (Aubert és mtsai., 2003). 



62 

 

 

6.3. A vér-, a nyál tejsavszintjében észlelt változások és a fizikai aktivitás  

 

Vizsgálataink során a nyálban és vérben bekövetkező tejsavszint változásokat mértük 

egy maximális futószalagos terhelés utáni időszakban. Megállapítottuk, hogy az ÁCS és KCS 

SL mintázata jelentősen különbözött egymástól, továbbá az Astrand futóteszt utáni, BL 

változásokat a nyálmintákban késleltetve észleltük. Korábban már disszkutáltuk, hogy az 

antropometriai paraméterek esetében a vizsgált csoportok között nem találtunk lényegi 

különbséget (ez alól kivétel a testzsír százalék értéke), azonban feltételeztük, hogy a 

rendszeresen sportolók és nem sportolók között fennálló élettani különbségek magyarázhatják 

a terhelés után a nyálban mérhető eltérő tejsav szint értékeket, azok időbeli különbségeit az 

egyes csoportoknál. Vizsgálataink szerint elsődlegesen három fiziológiai változást 

detektáltunk, melyek potenciálisan befolyásolhatják a SL eredményeket. Ezek az 

idegrendszer, a szív és keringési rendszer működésében bekövetkező adaptáció, valamint a 

csoportok között észlelt víztartalombeli különbség.    

A két különböző edzettségi csoport közötti különbségeken túl, a SL szintjének 

időbelisége szerint az állóképességi sportolókat két csoportba soroltuk. Igaz ez a két csoport 

nem különbözött a futószalagon töltött időben vagy a maximális pulzusszámukban, azonban a 

szívfrekvencia variabilitásukban eltérést figyeltünk meg. A 2. SCS RR-variabilitása 

alacsonyabb volt már nyugalomban, és a terhelést követően is, továbbá az LF magasabb volt 

mind nyugalomban, mind a terhelést követő időszakban, míg maximális terhelés során ez nem 

volt megfigyelhető. Ugyanennél a csoportnál nyugalomban az LF/HF arány is magasabb volt. 

Ezen adatok utalnak a 2. csoportban jellemző fokozottabb szimpatikus tónusra, és az ezzel 

együttjáró lassabb nyálszekrécióra. Ezen folyamat következtében a tejsav is lassabban 

kerülhetett a vérből a nyálba.  

Régóta ismert, hogy rendszeres fizikai aktivitás hatására fokozottabb paraszimpatikus 

és csökkent szimpatikus kardiális szabályozás jellemző nyugalomban (Iellamo és mtsai., 

2002), mely megfigyelhető volt a vizsgált csoportoknál is. Paraszimpatikus aktiváció 

következtében fokozottabb nyálszekréció jellemző, ezzel szemben szimpatikus idegi aktivitás 

vazokonstrikciót okozva csökkenti a nyál termelését (Proctor és Carpenter, 2007). A 

pulzusszám értékek a KCS csökkent vegetatív működésére utalnak, továbbá az alacsonyabb 

szintű vagus hatás következtésben a nyálszekréció sebessége is módosul. Az autonóm 

idegrendszer működésének hatására változik a szívműködés (Lamberts és mtsai., 2009). 
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A nyál, mint testfolyadék sok esetben jól tükrözi a vér összetételének minőségi és 

mennyiségi változásait (Segura és mtsai., 1996). Napjainkban az is ismert ténynek számít, 

hogy a test hidratáltsági állapota és a kiválasztott nyál térfogata szoros kapcsolatban van 

egymással.  A szervezet dehidratációja összefügg a csökkent nyáltermeléssel (Walsh és 

mtsai., 2004).   

További eredményként ismertettük, hogy terhelést követően a SL és a BL 

koncentrációja kapcsolatban van egymással, és ez a kapcsolat erősebb a sportolók esetében. 

Ezen állításunkat korábbi kutatások is alátámasztják. Santos és munkatársai (2006) egy 30 km 

hosszú futását megelőzően és közben vizsgálták maratonisták BL és SL szintjét és 

összefüggést (r=0,772; p<0,05) találtak köztük. Egy másik vizsgálatban futók 400 m-es 

maximális sebességű futása után észleltek kapcsolatot a két médium tejsav tartalma között 

(r=0,702; p<0,05; Ohkuwa és mtsai., 1995).  

Jelen eredményeink alapján megállapítható, hogy a SL és a BL összefügg egymással, 

ugyanakkor a SL szintjének változása a nyálban később jelentkezik. Kutatásunkban az 

időbeliség alapján különbséget találtunk az állóképességi sportolók és a kontroll személyek 

között. Santos és kutatócsoportja (2006) megállapította, hogy a tejsav a vérből filtrálódik a 

nyálba, de az még pontosan nem tisztázott, hogy ez a folyamat mennyi ideig tart és milyen 

tényezők befolyásolják. A fokozottabb paraszimpatikus tónus következtében edzett 

személyeknél a pulzusmegnyugvás gyorsabban következik be, és a nyálelválasztás sebessége 

is előbb éri el a normál értéket. 

Eredményeink azt sugallják, hogy a SL szintjének mérése egy megfelelő módszer az 

edzés hatékonyságának a mérésére, illetve a vegetatív működések aktuális állapotának 

vizsgálatára. Kétségtelen, hogy az edzésinger effektivitásának mérésére egy nem invazív 

nyálteszt sokkal alkalmasabb, szemben az intravénás vérvétellel. További vizsgálatok 

szükségesek a SL és a BL koncentrációját befolyásoló további fiziológiai tényezők 

meghatározására. 

Napjainkban is fontos kérdés, hogy csak a fizikai aktivitás befolyásolja a SL szintjét, 

vagy hatással van a vér és nyál között lévő barrierek áteresztőképessége, a nyál viszkozitása 

és az elválasztás sebessége is (Ljungberg és mtsai., 1997;  Shannon, 1967). 

A sporttudományban a nyálból történő vizsgálatok egyre nagyobb teret hódítanak 

számos előnyük miatt (Chicharro és mtsai., 1998). Elsődlegesen az élsport területén kiemelt 

feladat olyan mintavételi módszerek kidolgozása, amelyek nem terhelik a sportolók 

szervezetét, és nincs hatással az aktuális teljesítményükre még a többszöri mintavételek esetén 

sem.  
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A nyál, mint diagnosztikai médium számos előnnyel rendelkezik a vérrel szemben. Az 

első és talán legfontosabb, hogy a bőr megsértése nélkül történik a mintavétel, ezért kizárja a 

vizsgálati személy fizikális és akár mentális sérülését is (Hofman, 2001). A mintagyűjtés 

egyszerű és költséghatékony, továbbá a nyálminta sok összetevője (például a tejsav) akár egy 

hétig is stabil hűtés nélkül is (Segura és mtsai., 1996).  Számos, a vérben lévő szabad szteroid 

hormon szintje összefügg a nyálban mérhető mennyiségükkel, így ez a médium alkalmas a 

napközbeni többszöri, akár hosszabbtávú hormonális változások nyomonkövetésére. Nyálból 

történő vizsgálatok esetében kisebb, vagy egyáltalán nincsen esély a fertőződésre, a vér 

esetében gyakran emlegetett betegségek (epatitis, Humán Immundeficiencia Vírus) által. A 

nyál tesztek hátrányai között meg kell említeni, hogy számos vérből mérhető vegyület mérése 

nem megoldott ebből, mert nem szekretálódnak a vérből a nyálba, vagy másik esetben adott 

molekula nyálban lévő szintje nem tükrözi a vérben található mennyiségét (Kaufman és 

Lamster, 2002). További hátránya, hogy jelenleg csak kisszámú gyorsteszt, kipróbált mérési 

eljárás létezik a nyálból történő anyagok kimutatására (Hofman, 2001). 

A nyál vizsgálatok élsportban való felhasználásán túl, egyre nagyobb teret hódít a 

szisztémás beteségek diagnosztikájában (egyes daganatos és autoimmun megbetegedések, 

vírus fertőzések és hormonális megbetegedések esetében; Hu és mtsai., 2008; Javaid és 

mtsai., 2016), hatóanyagok monitorozásában is (Nunes és mtsai., 2015). 

 

6.4. A harántcsíkolt izomban létrejövő mikrosérülések és a fizikai aktivitás 

 

Kutatásaink során a vérplazma aktin, GSN, AGP szintjében történő változásokat 

elemeztük kilencven excentrikus kontrakciót követően, továbbá vizsgáltuk a kapcsolatot az 

említett paraméterek és más indirekt EIMD markerek között (CK, erődeficit, szubjektív 

izomfájdalom) rendszeresen a SCS-ban és a KCS-ban. 

Szemben a korábbi kutatásokkal (Brancaccio és mtsai., 2007; Karamizrak és mtsai., 

1994; Vincent és Vincent, 1997), az általunk toborozott két csoport (SCS, KCS) között nem 

találtunk különbséget a vérplazma mutatók és más EIMD markerek (CK, DOMS, erődeficit) 

esetében sem. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vizsgálatunk során végrehajtott 

excentrikus edzés hasonló hatást váltott ki a különböző edzettségű csoportokból. Viszonylag 

kevés tanulmány foglalkozott eddig a sportoló és inaktív csoportok mikrosérülést követő 

mutatóinak összehasonlításával, azonban kimutatták, s eddig bizonyítottnak tűnt, hogy EIMD 

markerek kvantitatív változása összefügg az egyének edzettségi szintjével. Karamizrak és 
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munkatársai (1994) futók és kerékpárosok laktát-dehidrogenáz és CK enzimek aktivitásában 

jelentősebb emelkedést figyeltek meg, mint az inaktív KCS-ban egy nagyintenzitású edzést 

követően. Egy másik kutatásban (Vincent és Vincent, 1997) súlyemelőket és kontroll 

személyeket vizsgáltak egy excentrikus kontrakciókból álló protokollt követően. Ebben a 

korábbi vizsgálatban nagyobb nyugalmi forgatónyomatékkal rendelkező versenysportoló és 

KCS-kat alkalmaztak, mint mi, azonban a felmérés kezdetén hasonló mértékű átlagos 

erőkülönbséget találtak a két csoport között (87%), mint az általunk vizsgált csoportok között 

(83%). Mégis a Vincent és Vincent (1997) vizsgáltában a két csoport között egyes indirekt 

mutatókban, mint az edzés után jelentkező szubjektív izomfájdalom, vagy a CK 

enzimaktivitásában jelentős különbséget mértek a csoportok között, amit ők adaptációs 

mechanizmusokkal magyaráztak.  

Az ellentmondó eredmények okát keresve, tovább vizsgálva a nyugalomban mért 

erőprofilt, látható az erődeficitekben, hogy a csoportok között hasonlóság van, azonban a 

nyugalmi maximális izometriás forgatónyomaték a vizsgált csoportjainkban alacsonyabb volt, 

mint Vincent és Vincent (1997) felmérésében. Ez arra utal, hogy az általunk végzett 

kutatásban mind a SCS, mind a KCS kevésbé volt edzett. Eredményeink alapján 

feltételezhető, hogy az edzettségi állapot, az adaptáció valódi mértéke befolyásolja az EIMD 

markerek mennyiségi változását excentrikus kontrakciókat követően.  

Más nézőpontból tekintve, fontos figyelembe venni, hogy az eltérő mérési és edzési 

módszerek, protokollok, műszerek, körülmények is befolyásolhatják a kutatások eredményeit. 

Vizsgálatunk szerint a vérplazma aktin, GSN, AGP és CK koncentrációja, mint EIMD jelző 

molekulák, nem minden esetben megfelelő mutatói az edzettségi állapotnak, nem minden 

esetben lehet segítségükkel a különböző edzettségű csoportokat elkülöníteni.  

Az adatok elemzése során megállapítottuk, hogy a SCS és a KCS között statisztikai 

különbség nem mutatható ki az említett vérplazma molekulák koncentrációjában, mégis a 

csoportok egyesítése után a GSN, AGP, CK szintjeiben a vizsgált időszak során változás 

történt, miközben az aktin koncentrációja jelentősen nem módosult. Féasson és munkatársai 

(2002) hasonló eredményeket kaptak, mikor excentrikus edzést követően közvetlenül és egy 

nappal utána nem találtak változást a plazma aktin szintjében.  Egy másik kutatásban (Amat 

és mtsai., 2007), ahol nagyobb izomszakadással, sérülésekkel, kórházba érkezés után 

vizsgáltak sportolókat és az aktin szintjében emelkedést mértek. Ezek alapján feltételezzük, 

hogy az aktin molekula csak nagyobb izomsérülések során kerül a keringésbe, így alkalmas 

lehet az izom mikrosérülések és súlyosabb izom traumák elkülönítésére. Ezen hipotézisünket 
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támasztja alá az a tény, hogy nem találtunk kapcsolatot a plazma aktin szintje, és más indirekt 

EIMD marker (CK, szubjektív izomfájdalom) között sem. 

Régóta számos vizsgálatban foglalkoznak a plazma GSN mennyiségi változásaival, és 

leírták, hogy számos körülmény és betegség esetén kvalitatív változástát lehet megfigyelni 

(Spinardi és Witke, 2007). Nem olyan régen került a GSN a vizsgálatok fókuszába a 

sporttudományi kutatásokban. Yu és munkatársai (2013) különbséget talált edzett és edzetlen 

személyek GSN szintjében 30 perccel egy kerékpár ergométeres terhelést követően. Míg az 

edzettebb személyek GSN szintje emelkedett, addig a kontroll társaiké csökkent. 

A jelen vizsgálat során nem találtunk eltérést a SCS és a KCS GSN szintjében, 

azonban különbséget észleltünk a nyugalmi és a terhelés után mért GSN MIN szint között. A 

GSN molekula legfontosabb szerepe, hogy szállítja és eltávolítja az aktint a vérplazmából, de 

a gyulladási folyamatok sejtszintű válaszfolyamataiban is lényeges (Bucki és mtsai., 2008). 

Érdekesség, hogy a jelen kutatásban nem találtunk kapcsolatot az aktin és GSN 

koncentrációk, azok változásai között, míg más EIMD markerek (CK, szubjektív 

izomfájdalom) összefüggést mutattak az edzést követő GSN szintekkel. Eredményeink 

alapján arra következtetünk, hogy a GSN mennyiségét befolyásolja a fizikai aktivitás és annak 

során kialakuló mikrosérülések, továbbá egészséges személyekben a plazma GSN változása 

nem aktin függő.  A szív-, sima- és harántcsíkolt izmokban nagymennyiségű GSN mRNS 

depó található, de ezek közül is a harántcsíkolt izom a plazma GSN legnagyobb forrása 

(Kwiatkowski és mtsai., 1988). Fontos kérdés, hogy a fizikai aktivitás hogyan befolyásolja a 

GSN felszabadulását a raktárakból. 

A humán AGP az akut fázis proteinek közé sorolható, számos betegség esetében 12-24 

órán belül növekszik a szintje, illetve a molekula glikozilálódhat is (Gornik és Lauc, 2008). 

Mérsékelt vagy intenzív fizikai aktivitás képes csökkenteni számos gyulladásos mediátor 

nyugalmi szintjét (Nimmo és mtsai., 2013). Jelen vizsgálatunkban hasonló AGP változást 

találtunk, mint Poortmans és Haralambie (1979) kutatásban, ahol edzett személyek voltak az 

alanyok. Megfigyeltük, hozzájuk hasonlóan, hogy az AGP szint a terhelés utáni 24 órán belül 

eléri a maximális értékét. A statisztikai elemzéskor talált AGP és a szubjektív izomfájdalom 

közötti összefüggés arra utal, hogy az AGP mennyisége kapcsolatban van az EIMD-kel és az 

azt követő gyulladásos folyamatokkal. Kutatások kimutatták, hogy számos betegség esetében 

a gyulladásos folyamatok hatással vannak a GSN szintre is (Spinardi és Witke, 2007). 

Vizsgálatainkban az edzés után mért legalacsonyabb GSN szint korrelált az edzés után 

közvetlenül és egy órával később mért AGP mennyiségekkel. Feltételezhető, hogy az EIMD-k 

okozta gyulladás befolyásolja az edzés után mért GSN és AGP szinteket.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gornik%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19126970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lauc%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19126970
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A GSN-t napjainkban új terápiás célpontként emlegetik olyan betegségek esetében, 

ahol GSN csökkenést tapasztaltak (Spinardi és Witke, 2007). A GSN injekció potenciálisan 

alkalmas kezelés lehet a másodlagos szöveti sérülés megelőzésében betegeknél (Bucki és 

mtsai., 2008) és talán sportolóknál is. A GSN a gyulladásellenes hatásával, és mint aktin 

eltávolító molekula, a vázizom traumák új gyógyszer célpontja lehet. 

Hasonlóan más kutatások eredményeihez (Stäubli és mtsai., 1985), vizsgálatunkban a 

plazma CK enzimaktivitása, mint nem specifikus EIMD marker (Brancaccio és mtsai., 2007; 

2010), 24, 48, 96 h-val az edzés után érte el a maximumát (Pliauga és mtsai., 2015; Kanda és 

mtsai., 2014; Váczi és mtsai., 2013). Ritka esetekben, például ultramaratonistáknál, a 

hosszútávú terhelés alatt mérhető a legmagasabb CK érték (Jastrzebski és mtsai., 2015).  

 

6.5. A vérben, nyálban vizsgált összetevők és az élettani, biomechanikai paraméterek 

összefüggései 

 

A BL és SL szintjének terhelést követő vizsgálata során elemztük azok összefüggését 

néhány élettani paraméterrel. Megállapítottuk, hogy a terhelést követő SL koncentráció 

változásokkal három fiziológiás paraméter mutat kapcsolatot: a test teljes víztartalma,  a 

terhelés során mért pulzusszámok (kardiovaszkuláris mutató), illetve az átlagos RR értéke 

(autonóm idegrendszer működésére utaló mutató). Így elsőként azonosítottunk a terhelés után 

a SL-re ható fiziológiai mutatókat. 

Számos tényező képes befolyásolni a nyálelválasztást, annak sebességét, a szekretált 

nyál mennyiségét. De Almeida és munkatársai (2008) nyomán ezek közül a legfontosabb: a 

hidratációs állapot, a megvilágítás, a dohányzás, a testhelyzet, a cirkadián ritmus, az 

aktuálisan szedett gyógyszerek, az alkoholfogyasztás, az ételek emléke, a vizuális ingerek, az 

illatok, a nyálmirigyek mérete, a testtömeg, a fizikai aktivitás, szisztémás megbetegedések, a 

táplálkozás, az éhezés, az életkor és a nem. Az életkor előrehaladtával az idős személyekben 

egy lassuló nyálszekréció lesz megfigyelhető, és nőknél még alacsonyabb értékek jellemzőek 

(Percival és mtsai., 1994). Kutatások tanulsága szerint elmondható, hogy számos tényező 

(dehidratáció, Edgar és mtsai., 2004; alkoholfogyasztás, Enberg és mtsai., 2001) negatívan hat 

a nyálszekréció sebességére, míg más faktorok (dohányzás, Axelsson és mtsai., 1998; ételek 

illata, látványa, íze, Edgar és mtsai., 2004) fokozzák a sebességét. A fizikai aktivitás során 

fellépő fokozott szimpatikus szabályozás csökkenti a nyálszekréció sebességét. Korábbi 

kutatások bizonyították, hogy a fizikai aktivitás befolyásolja a nyál összetételét, például az 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=St%C3%A4ubli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4018053
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ionok és α-amiláz mennyiségét (Chicharro és mtsai., 1998). Vizsgálatunk eredményei 

egybehangzóak a korábbi kutatásokéval.  

A jelen kutatás az első tudományos vizsgálat, melyben indirekt EIMD markerek 

(szubjektív izomfájdalom, erődeficit, CK) és a plazma aktin, GSN, AGP koncentrációk között 

fennálló kapcsolatok kerültek elemzésre. Igaz korábban, hasonlóan a jelen kutatás 

eredményeihez, Löfberg és kutatócsoportja (1998) rabdomiolízisben szenvedő betegeknél a 

plazma legmagasabb CK és GSN szintje között negatív korrelációt talált. Vizsgálatunkban az 

edzés után mért GSN kapcsolatot mutatott az EIMD markerekkel (szubjektív izomfájdalom, 

CK) és a sérülést követő gyulladásos folyamattal, melyekre a GSN és az AGP szintek közötti 

kapcsolat is utal.  

Chapman és munkatársai (2008) csak kismértékű összefüggést, illetve egyes esetekben 

a korreláció hiányát találták az izomerő, a plazma CK, a DOMS és a fizikai aktivitás során 

végzett teljes munka, a maximális forgatónyomaték között. Másik vizsgálatban a DOMS és a 

CK enzimaktivitása közötti kapcsolatot írták le, miközben az erő és a mioglobin 

koncentrációk között gyengébb korrelációt találtak (Rodenburg és mtsai., 1993). A jelen 

kutatás sem talált kapcsolatot a maximális izometriás forgatónyomaték, az erődeficit és a 

vérből mért paraméterek mennyiségei, változásai között. 

Meglepő eredmény a plazma aktin és GSN közötti kapcsolat hiányának a megléte, 

miközben a keringésbe kerülő aktint a GSN szállítja és távolítja el (Bucki és mtsai., 2008). 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A rendszeres fizikai aktivitás hatására a szervezet működésében változások 

következnek be, melyek észlelhetőek mind a szervek szintjén, mind a testfolyadékokban 

molekuláris szinten is. A szervek- és szervrendszerek fiziológiás adaptációinak egy része, 

melyeket a dolgozatban is tárgyaltunk, a szakirodalomban már jól ismertek.  

A rendszeresen sportoló személyek testösszetétele optimálisabb inaktívabb társaihoz 

képest, alacsonyabb testzsírszázalékkal, BMI-vel rendelkeznek, és a szervezetük teljes 

víztartalma is nagyobb. A légzőszervrendszer funkcióját vizsgáló tesztben magasabb FEV1 és 

25-75 értéket értek el, ezzel is utalva a légzőizmok hatékonyabb működésére.  A sportolóknál 

a terhelés során mért minimális pulzusszámban és a pulzusmegnyugvás értékekben 

kedvezőbb eredményeket regisztráltunk, amelyek feltételezhetően az autonóm idegrendszeri 

alkalmazkodás és a kardiovaszkuláris adaptáció együttes következményei lehetnek. 

Ugyancsak az idegrendszeri adaptáció következményei az aktívabb csoportoknál észlelt 

szignifikánsan nagyobb RR-variabilitás értékek. Az ÁCS-nál és SCS-nál tapasztalt adaptációk 

következményeként, kedvezőbb fiziológiás mutatók mellett, jelentősen nagyobb fizikális 

teljesítményt, munkavégzést mértünk, szemben a mozgásszegény életet élő személyekkel.  

A korábbi kutatásokkal egybehangzóan, excentrikus edzés hatására a plazma CK 

enzimaktivitása 24 h-val az edzés után, míg AGP szint az első 24 h során érte el a maximális 

értékét. Feltételezhetően mindkét molekula kapcsolatot mutat az EIMD-vel és a későbbi 

gyulladásos folyamattal.   

Vizsgálataink során új eredményeket is kaptunk, melyeket a következő pontokban 

foglalhatunk össze: 

1. Elsőként vizsgáltuk és figyeltük meg, hogy a rendszeresen sportoló és inaktív 

személyeknél a maximális terhelés utáni SL szintváltozások jelentősen különböznek 

egymástól. Az ÁCS esetében a SL-ben két emelkedést tapasztaltunk a terhelést követő 

időszakban, míg a KCS SL-ben nagy egyéni variabilitást találtunk, szabályos változások nem 

voltak megfigyelhetőek, az ÁCS-hoz hasonló mintázat nem található. Feltételezzük, hogy az 

általunk felmért, a két csoport között fennálló fiziológiai különbségek (idegrendszer és szív- 

és keringési rendszer működésében bekövetkező adaptáció, víztartalomban különbség) 

befolyásolják a SL-t, és részben magyarázzák annak különbségeit maximális terhelést 

követően. 
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2. Elsőként írtuk le, hogy az ÁCS-ban a terhelés utáni időszakban a vérben észlelt változások 

a nyálban késleltetve jelennek meg, SL szintben két emelkedést tapasztaltunk a terhelést 

követően, és ezek alapján az ÁCS további két csoportba osztható.  

Az 1. csoportban a terhelést követő 1. és 8. percben, míg a 2. csoport esetében 3 

perccel később, a 4. és a 12. percben figyelhető meg a SL nyugalmi szinthez viszonyított 

növekedése. A két csoport között csak a szívfrekvencia variabilitás értékében találtunk 

különbséget.  

A 2. csoportban mind nyugalomban, mind a terhelés során, mind azt követően egy 

fokozottabb szimpatikus tónus jellemző, amely együttjár a lassabb nyálszekrécióval. Ezen 

folyamat következménye, hogy az említett csoportnál a tejsav lassabban kerül a vérből a 

nyálba. Az erősebb szimpatikus tónus nagy versenyhelyzetekben nagy jelentőségű lehet, 

versenyek előtt sportágspecifikusan előnyös, vagy éppen hátrányos is lehet a túl nagy 

szimpatikus tónus. A felkészülési időszakban a SL szintjének mérése a sportoló fizikai 

felkészítése mellett a pszichés felkészülésnél is mérvadó lehet. 

 

3. Vizsgálataink során elsőként azonosítottunk több, a terhelés után mért SL-re ható 

fiziológiai paramétert. A legfontosabbak között említve a test teljes víztartalmát, a terhelés 

során mért maximális szívfrekvenciát, illetve a teszt során mért szívverések számát és terhelés 

során mért átlagos RR értéket. 

 

4. Új eredmény, hogy excentrikus edzést követően a SCS és a KCS között nem találtunk 

különbséget sem a mikrosérülések vérplazma markereiben, sem más EIMD mutatókban (CK, 

DOMS, erődeficit), szemben a korábbi kutatásokkal. A korábbi publikációkban felmért SCS 

és KCS erőprofilja kedvezőbb volt, mint a jelen kutatásban, miközben mindkét vizsgálatban 

(jelenlegi, korábbi) a csoportok közötti erőkülönbség közel azonos volt. Ezek alapján 

feltételezhető, hogy az edzettségi állapot, az adaptáció mértéke befolyásolja az EIMD 

markerek mennyiségi változását excentrikus edzést követően.  

 

5. Elsőként állapítottuk meg, hogy a plazma GSN mennyisége az excentrikus terhelést követő 

24 órában csökkent, miközben az aktin koncentráció nem változott jelentősen. Az aktin és 

GSN mennyiségek, azok változásai között nem találtunk kapcsolatot, míg más EIMD 

markerek (CK, szubjektív izomfájdalom) összefüggést mutattak az edzés utáni GSN 

szintekkel. Feltételeztük, hogy a GSN mennyiségét befolyásolja a fizikai aktivitás során 
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kialakuló mikrosérülések mértéke, továbbá az egészséges személyekben a plazma GSN 

változása nem aktin függő. 
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8. SUMMARY 

 

Regular physical activity can influences the normal physiological functions of the 

human body which is detected at the level of the organs and at molecular level in body fluids. 

Some physiological adaptations of the organ systems are well-known and discussed in this 

dissertation also. 

Trained participants of our studies had more optimal body composition, lower body fat 

percentage and BMI, as well as higher total body water. During spirometric measurements 

they had higher FEV1 and 25-75 values referring to more efficient functions of the respiratory 

muscles. The adaptation of the autonomic nervous system and cardiovascular system cause 

lower heart rate (HR) during exercise, faster heart rate recovery and significantly higher RR 

variability in athletes. As it was expected better physiological parameters, higher total work 

and physical performance were measured in moderately and highly trained groups oppositely 

to sedentary subjects.  

As it was previously described plasma CK enzyme activity and AGP level increased 

one day after eccentric exercise. Presumably both molecules had a relationship with EIMD 

and the following inflammatory processes. 

However, several new results are obtained during our investigation as they are 

summarized in the following points: 

 

1. According to our results SL level measured after maximal treadmill test significantly 

differs in athlete and non-athlete groups. Two lactate peaks were detected in each athlete 

subject in saliva after the test protocol, while in controls we have found high individual 

variability in lactate profile, without any regular changes in SL. Physiological differences 

between athletes and sedentary controls can cause different SL responses in both groups. 

According to our findings, these can be defined primarily as physiological changes, namely 

adaptation of the nervous system and circulatory system to exercise, and altered hydration 

status. 

 

2. We described a time delay between BL and SL levels and two lactate peaks were observed 

in saliva after maximal exercise. This curves were different in endurance athletes and non-

athletes. On the basis of SL curves endurance athletes were divided into two groups. In the 

first group subjects had a lactate peak at 1 min after exercise and the second peak at 8 mins 
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after the test. In the second group each lactate peaks occurred 3 mins later. A difference was 

detected in RR variability values between the two groups. In the second athlete group data 

were obtained from HR analyses. Our study shows that in the rest period, and also in the end 

of the recovery period RR is smaller, indicating that indeed high sympathetic tone slows 

saliva secretion and lactate appearance in saliva. Higher sympathetic tone has a strong 

influence in performance during competition.  Before sport competition too high sympathetic 

tone can be beneficial or disadvantageous also. SL measurement in the preparatory period 

would be a useful tool testing physical and psychological efficiency of trainings in athletes. 

 

3. We identified some physiological parameters which alter SL level after maximal exercise. 

The most important ones are total body water, maximal heart rate, number of heart beats and 

RR variability measured during exercise. 

 

4. In opposite to other researches, we did not find relationships neither plasma markers of 

microinjuries nor other EIMD indicator (CK, DOMS, strength deficit) between trained and 

untrained groups. In previous studies the baseline strength profile of trained and untrained 

groups were more higher than in our study, while the strength difference between the 

measured groups were similar to our subject’s. We proposed that changes in EIMD markers 

after eccentric exercise depend on the training status of subjects and the level of physiological 

adaptations to exercise.  

 

5. 24h after the eccentric exercise, plasma GSN level was decreased while actin concentration 

remained unchanged. There was no relationship between the quantity of actin and GSN, 

however other EIMD markers (CK, intensity of muscle soreness) correlated with GSN levels 

after the exercise. We supposed that EIMD plasma GSN levels are influenced by the level of 

physical activity and EIMD, changes of plasma GSN in healthy subjects are not actin-

dependent.  
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11.  PUBLIKÁCIÓS LISTA 

 

Közlemény típusok

Teljes tudományos közlemények2 Összesen Részletezve Független Összes

I. Tudományos folyóiratcikk 8 --- --- ---

nemzetközi szakfolyóiratban --- 0 0 0

hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven --- 3 6 6

hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven --- 5 0 0

II. Könyvek 1 --- --- ---

a) Könyv, szerzőként 1 --- --- ---

idegen nyelvű --- 0 0 0

magyar nyelvű --- 1 0 0

b) Könyv,  szerkesztőként 0 --- --- ---

idegen nyelvű --- 0 3--- ---

magyar nyelvű --- 0 --- ---

III. Könyvrészlet 4 --- --- ---

idegen nyelvű --- 0 0 0

magyar nyelvű --- 4 0 0

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben 3 --- --- ---

Idegen nyelvű --- 1 0 0

Magyar nyelvű --- 2 0 0

Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 16 --- 6 6

További tudományos művek4 --- 7 0 0

MTMT közlemény és idéző általános értékelő táblázat

Tékus Éva adatai (2016.04.26.)

Száma Hivatkozások1

Idézetek száma5 --- --- 6 6

Hirsch index5 1 --- --- ---

Oktatási művek

 Felsőoktatási tankönyv 0 --- --- ---

Idegen nyelvű --- 0 0 0

Magyar nyelvű --- 0 0 0

Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven --- 0 0 0

Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven --- 0 0 0

További oktatási művek 1 --- 0 0

Oltalmi formák 0 --- 0 0

Alkotás 0 --- 0 0

Ismeretterjesztő művek

Könyvek 0 --- 0 0

További művek 0 --- 0 0

Közérdekű és nem besorolt művek 0 --- 0 0

Absztrakt 35 --- 0 0

Egyéb szerzőség 0 --- 0 0

Idézők szerkesztett művekben --- --- 0 0

Idézők disszertációban, egyéb típusban 0 --- 0 0

Idézők összesen, minden típus, minden jelleg --- --- 6 6
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1 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb tipusú idézők összesítve a táblázat 

végén találhatók.
2 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: 

- Folyóiratcikk : szakcikk/tanulmány, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény, 

forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé

- Könyv: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, atlasz

- Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás,

térkép, műhelytanulmány része

- Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal terjedelemben

- Oltalmi formák: szabadalmak, mintaoltalmak (részletek)
3 Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből

4 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent 

műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.

5 A disszertációk és egyéb tipusú idézők nélkül számolva. A sor értéke a "Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)", a "További 

tudományos művek" és az "Absztrakt" sorok idézettség értékeit összegzi.

Megjegyzések:

A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.

--- : Nem kitölthető cella
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Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, Magyarország. 

 

Tékus É, Váczi M, Horváth-Szalai Z, Ludány A, Kőszegi T, Wilhelm M. (2014) Plasma 

actin, gelsolin levels and exercise induced skeletal muscle damage. Compass to health: 1st 

International Conference on Leisure, Recreation and Tourism Conference. Harkány, 

Magyarország. 

 

Tekus E, Vaczi M, Cselko A, Pinter G, Koszegi T, Wilhelm M. (2014) The effect of exercise 

on blood plasma markers of skeletal muscle injuries. Joint meeting of the Federation of 
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Tékus É, Váczi M, Cselkó A, Pintér G, Kaj M, Kőszegi T, Wilhelm M.  (2013) Edzés 

indukálta mikrosérülések vizsgálata vérplazma markerek segítségével. Fiatal Sporttudósok I. 
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Sciences for Students. Budapest, Magyarország. 
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Tékus É. (2015) Modern eljárások a diagnosztikában: Mutasd meg a nyálad, megmondom ki 
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