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I.  Bevezetés 

 

Az élsportolók folyamatos terhelése nyilvánvaló, de hatásait kizárólag az 

adott sportágban elért eredményei szempontjából értékeljük. Ez természetesen 

érthető, hiszen számukra – profi sportolók esetén kimondottan – munka, így az 

eredményesség a mérce, az edzés sportág specifikus, a felkészítés ennek 

megfelelő. A sportolónak saját érdeke egészségének, optimális mentális és fizikai 

állapotának fenntartása, amihez egyértelműen szükséges a megfelelő aktív és 

passzív pihenés. Ehhez természetesen segítség kell a sportolóknak, aminek 

előfeltétele az állapotfelmérés az említettek figyelembe vételével. Jelenleg az 

általános vizsgálatok és mérések nehézkesek a hagyományos műszerezettség és a 

hagyományos módszerek alkalmazásával. Az alkalmazott vizsgálatok 

általánosságban biokémiai, biofizikai, terhelés élettani, orvos-kémiai stb. 

vizsgálatokra koncentrálódnak és részeredményekből vonnak le 

következtetéseket. Ez az általánosan alkalmazott vizsgálati rendszer, amely 

megfelel az orvos-diagnosztikai vizsgálatoknak, pontos képet ad egyes szervek, 

szervrendszerek működéséről, normál, vagy diszfunkciós folyamatairól. A 

sportolók vizsgálata esetén lényeges a részadatok összegzése egy komplex elemző 

rendszerrel, szükséges az egyéni, specifikusan meghatározás. A Somatoinfra 

vizsgálat alapja a somatotipizálás, és meg kell ismerni az adott sportoló 

anatómiai- és életfolyamatainak összefüggését. Ez természetesen részadatok 

halmazaiból tevődik össze. A somatoinfra felvételezés, mint funkcionális 

anatómiai képalkotás non-invazív eljárás, ezért alkalmas arra, hogy terhelés 

közben is monitorozni és felvételezni tudja a dinamikusan változó terhelés 

hatásait, kölcsön hatásait. Ez a kvantumbiológiai vizsgáló eljárás a szervezeten 

belüli metabolikus folyamatokról pontos és objektív képet alkot. A sportolók 

vizsgálata esetében az oxidatív, reduktív, aerob és anaerob folyamatokat valós 

időben érzékelhetjük, rögzíthetjük és elemezhetjük. 

A rendelkezésünkre álló eszköz, akár folyamatos, napi rendszerességgel 

végzett vizsgálatokat is lehetővé tesz, információkat kaphatunk a sportoló 

pillanatnyi állapotáról élettani, váz és izomrendszeri problémákat is jól mutat, 

melyek tapasztalatunk szerint a versenysport világában gyakoriak. Lehetőségünk 
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van mozgáselemzésre is. Az aktuális un. „pillanat felvételek” helyett, akár 

dinamikus, 3D felvételekkel a sportolók edzésprogramját is nyomon tudjuk 

követni, adott esetben verseny közben is tudunk elemzéseket végezni. 

A vizsgálatok eredményeként javasolható a sportolónak kiegészítő 

mozgás, mely az egészség-megőrzés, mozgás-optimalizálás céljait szolgálja. 

Természetesen a javasolt mozgásanyagok bekerülhetnek a sportolók egyéni 

edzéstervébe is. 

A terhelések hatásainak jelenleg alkalmazott ellenőrzése több 

bizonytalansági tényezőt tartalmaz, mert a vizsgálatok térben és időben történő 

eltolódása számos pontatlanságot eredményezhet. A somatológiai (testtani) 

szemlélet objektivitását, az anatómiai és fiziológiai folyamatok nagysebességű 

valósidejű vizsgálata biztosítja. Ennek megfelelően az edzésprogramok ajánlásait 

és annak hatását, a javaslaton túl az edzésen is nyomon lehet követni. A vizsgálati 

eredmények figyelembevétele segítség lehet a terhelés-optimalizálás területén. 
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II.  Irodalmi áttekintés 

 

 

II.1. Korábban végzett infra képalkotó kutatások   

 

A szakirodalom tanulmányozása egyrészről egyszerű, másrészről 

bonyolult. Közismertnek mondhatjuk, hogy a Thermoviziós vizsgálati módszerek 

jól kutathatóak és számos országban jelenleg is használják a sporttudományi 

kutatásokban. Az is megállapítható, hogy a közleményekben és dolgozatokban a 

Thermovíziós rendszert mint „hőmérőt” használják, maximum 10 mérőpont 

egyszeri statikus rögzítésével. A tanulmányok áttörő eredményeket nem hoztak, 

mert néhány alapvető méréstechnikai alapelvet nem tartottak be. Példaként 

említhető az E=A érték meghatározása  a szomatotípus meghatározásával, vagy az 

ember esetében a termoregulációs folyamatok aktualizált faktor értékének 

számítása (Watmough 1969; Szacsky 1997, 2009). Így fordulhat elő, hogy egy 

Japán kutatásnál arra a következtetésre jutottak, hogy szubmaximális terhelésre az 

„izom hőmérséklete csökken” (M.Torii és munkatársai 1992), vagy egy hazai 

természetgyógyász-orvosok által készített hőkamerás felvételen a vizsgált ember 

hőmérsékletét 7°C-ban állapítják meg. A hőmérsékletmérésen alapuló 

távérzékeléses vizsgálatok zsákutcába jutottak, mert értelmezhetetlen és pontatlan 

eredményekre vezettek. 

A Somatoinfra
®©

 vizsgálati rendszer a „Hármas Elmélet” értelmezése 

szerint a dinamikus fiziológiai, metabolikus folyamatok kvantumbiológiai 

jelenségén alapuló relatív foton energia emisszió intenzitás differenciáját képezi 

le, mint objektív és tényszerű adathalmazt. Jól látható, hogy a „hőkamerás” 

hőmérséklet mérés esetében maximum 10 mérőponton ideális esetben 0,3 °K 

értéket tudunk statikusan meghatározni. A somatoinfra módszerrel a dinamikus és 

folyamatos foton emissziónál, 1/15 kép/sec esetében, pl. a humerus izomzatáról 2-

5 millió pixelen követhetjük nyomon a mozgást és annak metabolizmusát. Az 

érzékenység kérdésében a három tizedes pontosság helyett 100 000 eV foton-

energia folyamatos térbeli változását is nyomon követjük. Munkánk során a 

Műegyetemi Természet és Sporttudományi Egyesület keretein belül fejlesztett és 
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szabadalmaztatott technológiát alkalmazzuk a felkar terheléses vizsgálataihoz. A 

szakirodalmazásban segítségünkre volt, hogy a www.pannonpalatinus.hu oldalon 

nagy mennyiségű szakirodalmi adathoz jutottam. Ezen a fórumon a folyamatos 

kutatási eredményeket is nyomon tudtam követni. 

 

 

II.2. Az izomláz 

 

Az izomláz meghatározása és lehetséges kialakulása 

Izomláznak nevezzük az izom sporttevékenységet követő napon megjelenő 

fájdalmas, gyulladt állapotát. Gyulladásos jellegét bizonyítja a megnövekedett 

hőmérséklet, duzzanat, fokozott tónus. Ezen kívül gyulladáskeltő anyagok 

(hisztamin, prosztaglandinok) találhatók az izomban. 

 A jelenség az aktuális mozgáshoz nem szokott embereknél jelentkezik 

leggyakrabban. Elkerüléséhez elengedhetetlen, hogy ismerjük kialakulásának 

eredetét. Általánosan az izomláz kialakulását három különböző magyarázattal írja 

le a szakirodalom.  

- Tejsav felszaporodása:  

Az izmok energia-ellátásának első számú hordozója az ATP, és a kreatin-

foszfát (CP). A két energiahordozó anaerob körülmények között áll rendelkezésre, 

és összesen 8-10 mp munkához elegendő. Az ennél tovább tartó terhelés során a 

szervezet már a raktározott szénhidrátot kezdi el bontani szintén anaerob 

folyamattal, aminek következménye a tejsav felszaporodása, az anaerob laktacid 

energianyerés, amely még kb. 30-40 másodpercnyi energiát tud biztosítani, majd 

teljesítményszint csökkentés után tudjuk oxidatív körülmények között tovább 

folytatni a sportmozgást, miközben a felszaporodott tejsav az izomban marad és 

gyulladásos állapotot vált ki.  

- Szabad gyökök felszaporodása:    

Aerob munkavégzésnél a szervezetbe jutó oxigén nagy része oxidatív 

foszforiláción keresztül ATP-vé és vízzé alakul. A fennmaradó oxigén azonban 

elektront köt meg, és szuperoxiddá alakul, amiből további vegyületek 

http://www.pannonpalatinus.hu/


  
Oldal 8 

 
  

alakulhatnak ki. Ezeket a vegyületeket nevezzük szabadgyököknek, melyek 

gyulladásos állapotot idézhetnek elő az izomban.  

- Mikro-traumák keletkezése:    

Különböző vizsgálatok eredményeként erőteljes terhelés hatására 

megállapították a szarkolemma sérülését: izomban található enzimek jelentek meg 

a vérben. Excentrikus kontrakció esetén az izom túlnyújtásánál is ilyen 

sérülésekről beszélhetünk. 

 

Az izomláz megjelenése a somatoinfrán 

A szomatológiai kutatások azonban felvetik, hogy a fájdalmas és un. 

gyulladt állapotok között nincs feltétlenül összefüggés. A fájdalom ebben az 

esetben csak és kizárólag az afferens és efferens pályákon mérhető változásként 

mutatkozik. Egyes esetekben az izomláznál az izomban lévő piramidális és extra-

piramidális jelátvitelek a meghatározóak. Kutatások bizonyítják, hogy az 

izomláznál „gyulladásos” állapot, pontosabban megnövekedett termikus hatás, 

extrém lokális oxidáció, vagy anaerob folyamat nem feltétlenül mutatható ki. A 

jelenség megítélésénél fontos megjegyezni, hogy az izomláz egyes formái mögött 

alacsony edzettséget és bemelegítés hiányt lehet felismerni. A terhelés 

növekedésével az edzetlen, vagy kellő ATP mennyiséget meg nem kapó 

izomrostok szakadhatnak. A megfigyelés szerint (trianguláris mikro-érfelismerés) 

az edzetlen és bemelegített izomrostok szakadásánál mikro-kapillárisok is 

sérülhetnek, ami kisméretű helyi bevérzést, haematomát is okozhat. Ebben az 

esetben „láz”, lokális termikus emelkedés a centrumokban nem mérhető. A 

haematomák felszívódása maximálisan monotherm folyamatnak mutatkozik.  

 

 

II.3. Az excentrikus kontrakció hatásai az izomrendszerre 

 

Excentrikus kontrakciónak nevezzük azt a dinamikus izom működést, 

mely során a külső erő nagysága nagyobb mint a belső erő, ezáltal az izomban egy 

nyúlást hoz létre, miközben a feszülése nő. Korábbi kísérletek alapján tudjuk, 

hogy ilyen módon az izom nagyobb erőkifejtésre képes a maximális izometrikus 



  
Oldal 9 

 
  

kontrakcióhoz képest. Ennek oka az izom elasztikus elemeinek nyújtás hatására 

bekövetkező ellenállás fokozódása (Hill  1938, Katz 1939). Az excentrikus és 

izometrikus kontrakció közti differencia nagysága arányos az izomhossz 

nagyságával is. Ez nyugalmi hossznál rövidebb hossz esetén 1,4; nyugalmi 

hossznál 1,6; míg nagyobb hossz esetén 1,8 (Edman 1999). Izomláz hatására az 

izom veszít rugalmasságából, így növelve a nyújtással szembeni ellenállást. Ez a 

gyakorlatban az izometrikus és az excentrikus kontrakció közti különbség 

növekedését eredményezi.  

Az izomláz megítélésében azt az alapelvet kellet követni, hogy a jelenség 

csak akkor áll fenn, ha egy bizonyos terhelésnél az izommunkához szükséges 

biokémiai folyamatok egyensúlya felborul.  

A szakdolgozatban különböző terhelési formák hatásait vizsgáljuk, és az 

ennek eredményeként létrejött izomláz fiziológiai és morfológiai összetevőit, egy 

kutatási programban. Excentrikus kontrakció esetén az izom túlnyújtásánál is 

ilyen sérülésekre utaló kutatási eredményekről tudunk.  

 

 

II.4. Vibrációs plató hatásai az izomrendszerre 

 

 Korábbi kutatások során egészséges, de edzetlen embereknél egész test 

vibráció hatására jelentős javulást figyeltek meg függőleges felugrás tekintetében. 

(Bosco és munkatársai  1998, 1999). Egyes vizsgálatok esetében azonban nem 

találtak jelentős változást, sőt, nagyobb frekvencia esetén fáradás volt észlelhető, 

ezáltal a teljesítmény is csökkent. 20 Hz frekvenciájú vibráció esetén Cardinale és 

Lim (2003) teljesítménynövekedést figyelt meg. Tekintve a szervezet adaptációs 

mechanizmusának sebességét, valószínűsíthető, hogy a javulás a neuro-

muszkuláris kapcsolatok javulásának köszönhető. Vizsgálatunk során 20 Hz 

frekvenciájú vibrációt alkalmaztunk, statikus terheléssel, kéztámasszal a vibrációs 

platón.  
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II.5 A somatológiai vizsgálatok szükségessége 

 

Az emberi test a SOMA (görög) vizsgálatának tudománya a 

SOMATOLOGIA, azaz a testtan. A somatologia az emberi test vizsgálatával 

foglalkozik, célja és feladata egyszerűen megfogalmazható: az emberi test 

alakjáról és életfolyamatainak működéséről, objektív mérés és kérdésfeltevés 

alapján való adatgyűjtés, amely kiterjed az alaktani (somatotipizálás), anatómiai 

és metabolikus folyamatok összességére. A vizsgálatok célja az, hogy egy adott 

ember anatómiai és fiziológiai folyamatainak összességét leírja, és abból 

következtetéseket vonjon le.   

A somatologiai vizsgálatok megállapításai az adott ember esetében az 

aktuális homeosztázis állapotára is értelmezhető válaszokat adnak. Az 

alkalmazkodó képesség „felhasználása” az edzés alapja. A szervezetünkben 

működő rendszereknek folyamatosan alkalmazkodnia kell a változásokhoz a 

túlélés érdekében. Élettanilag a homeosztázist a belső kontrollrendszerek tartják 

fent.  

A somatologia és annak vizsgálati módszerei lehetővé teszik, hogy ne csak 

egy pillanatnyi (statikus) vizsgálati eredményt lássunk, hanem dinamikus 

vizsgálati technikákat is alkalmazhassunk. Ez a lehetőség azért áll fenn, mert a 

somatologiai mérés non-invazív, semmilyen az egészségre káros anyagot, 

módszert, technológiát, eszközt, stb. nem alkalmazhat. Lehetőség nyílik arra, 

hogy a belső és külső környezetre ható változások szervezetre gyakorolt hatását 

megfigyelje, leírja, főleg azokat melyek a belső egyensúlyt megzavarják. Ilyen 

változás a terhelés, a stressz, a hőmérséklet stb. 

Célszerű néhány, a somatologiai vizsgálatoknál alkalmazott 

méréstechnikát megismerni és alkalmazni.  

A testméretek alapján többféle szomatotípus (1. ábra) meghatározás is 

ismert. A somatoinfra vizsgálatok egyik alapfeltétele, hogy meghatározzuk a 

szomatotípust. Megfelelő gyakorlattal ez viszonylag egyszerű feladat, de egy 

rossz besorolás a teljes vizsgálati eredményét veszélyeztetheti. A testméretek és az 

arányok ismerete alapozza meg a funkcionális anatómiai állapot meghatározását. 
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1. kép 

Szomatotipusok  

 

A somatológia az egész embert vizsgálja, mint rendszert, és az optimális 

homeostázis fenntartását és a komplex anatómiai és fiziológiai összefüggések 

feltárását célozza. Ez, mint elv a sportolók vizsgálatánál kiváló.   

Egy adott ember az aktuális homeosztázis folyamatáról, a metabolizmusról 

folyamatosan és szakadatlanul sugárzás formájában ad pontos információt a 

külvilág felé. Ennek a vizsgálata tipikusan somatologiai vizsgáló eljárás, mert 

teljességgel non-invazív, és a teljes test felszínéről kilépő fotonok leképezhetőek, 

mérhetőek (képszerűen, nagy sebességgel). A humán radiáció megfelel a 

funkcionális anatómiai képalkotásnak úgy, hogy a tájanatómiai helyzetnek 

megfelelően a szervek és szervrendszerek metabolizmusát is pontosan jelzik. 

A somatologiai vizsgálatok ezzel nem lépik át szakmai korlátaikat. A 

tudományterület az emberek kornak nemnek megfelelő egészségi állapotának 

felderítésére is használható.  
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III.  Kutatási cél és hipotézisek 

 

 

III.1. Kutatási célok 

 

Kutatásunk célja a terhelés hatásának megismerése, a felkar izomzatán 

Somatoinfra
®©

, funkcionális anatómiai képalkotó eljárással. 

A vizsgálat során adott határig létrehozott terhelések: excentrikus 

kontrakció, statikus és dinamikus terhelés segítségével vizsgáljuk az izomban 

lejátszódó folyamatokat. A terhelés objektív határaként az izomláz elérését 

határoztuk meg. A somatológiai képalkotó rendszer alkalmazásával nyomon 

követjük az izomláz kialakulását, és nyomon követjük a regenerációt. 

A Somatoinfra
®©

 vizsgálati módszer alkalmazásával kapcsolatos célok: 

az izomláz szubjektív és objektív értékeinek összevetése és a vizsgálati módszer 

használatának hosszú távú lehetőségei.  

 

 

III.2. Hipotézisek 

 

1. Hipotézis 

A vizsgálati időszakban bizonyítani kívánjuk, hogy egyes 

izomcsoportokban mozgás hatására gyors, de nyomon követhető kvantum-fizikai 

folyamatok reprezentálják az elvárható optimális teljesítményt, a relatív intenzitás 

differencia somatotípustól függetlenül jelzi az adott izomcsoport metabolizmusán 

keresztül az aerob, egyensúlyi vagy anareob állapotokat. (Morfológiai és 

thermoregulációs válaszokat nem keresünk, mert a mért szűk tartományra 

jellemző elektromágneses sugárzás leképezése csak a dinamikus anyagcsere 

folyamatokat méri úgy, hogy a nagy mérhető foton energiák száma akár 1/15 

kép/sec esetében elérhetik akár az 5 millió mérhető adatot.)  
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2. Hipotézis 

A Somatoinfra (funkcionális anatómiai képalkotás) felhasználásával 

egészséges sportolók izommunkájának vizsgálatával bizonyítani kívánjuk, hogy a 

sportolók terhelhetőségéről (adott esetben rehabilitációs folyamatáról) pontos, ez 

idáig nem mért információhoz juthatunk.  

 

3. Hipotézis 

Az egészség felmérésénél és a spotteljesítmények vizsgálatánál jól 

alkalmazható méréstechnika, a Somatoinfra vizsgálati rendszer. 

 

 

III.3. A hipotézisek elméleti alapja: 

 

A „Hármas Elméletben” megfogalmazott három egymásra épülő elmélet 

lehetővé teszi azt, hogy a biokémia, biofizika, anatómia, élettan stb. alkalmazott 

vizsgálati módszereit kiegészítsük a kvantumbiológia (biokémia, biofizika) 

objektív mérési eredményeivel (Szacsky 2009, 2012). A biológiai, (biofizikai és 

biokémiai) folyamatok elméleti-fizikai megközelítése esetén a kvantumfizika 

törvényszerűségeinek alkalmazása a kvantumbiológia.  Az I. tétel alapján 

elsősorban a teljesítmény élettan metabolikus jelenségeit kvantumbiológiai elvek 

mentén új értelmezésben tudjuk adaptálni (BIR= Biológiai Ion Rács), a II. fő tétel 

alapján a szomatotípus, valamint a kornak, nemnek megfelelő és elvárható 

teljesítmény-élettani kérdésekre ad választ a BHT= Biológiai Felezési Idő 

elmélete. Az I-II fő tételek egységes kezelése értelmezhetővé teszi a kvantum 

biológiát, annak fogalmát és tartalmát. Az I-II tétel alapján a dinamikusan zajló 

életfolyamatok esetében a kvantummechanikának és a hullámelméletnek 

megfelelőn értelem szerűen produkálni kell „fotont”. Az ember kvantumbiológiai 

vizsgálata esetében tehát a metabolikus folyamatok esetében, foton emissziónak is 

jelen kell lennie. Ez megfelel a funkcionális anatómiai képalkotásnak, mivel az 

emberi test minden régiójának és részletének specifikus elektromágneses, fotonos 

sugárzása van, amely reprezentálja a szervezet folyamatosan változó anyagcsere 

folyamatait. Ezt a Hármas elmélet „Humán Radiációnak” nevezi. A III. fő tétel ezt 



  Oldal 
14 

 
  

a természeti jelenséget írja le, és alkalmazható műszer és méréstechnikával, 

valamint informatikai támogatással teszi mérhetővé. A vizsgálat és a 

topografikusan ábrázolódó foton energiák relatív intenzitásának mérése az un. TIS 

(tér-infra-spektrometria) szoftverrel végezhető el. 

Lényeges kérdés, hogy a faktorokkal jellemezhető, meghatározott 

izomcsoport teljes térszerkezetében milyen kvantumbiológiai folyamatokon megy 

keresztül, és annak az összegzett foton emissziója milyen relatív intenzitás 

differenciát mutat. 

 

 



  Oldal 
15 

 
  

IV. Anyag és módszer 

 

Az izomláz terhelés hatására létrejövő jelenség. Ezt a vizsgálatok során 

három módszer alkalmazásával idézzük elő: kar-hajlítás feszítő ellentartással 

Multicont II Tihanyi System  mérőrendszer alkalmazásával; statikus terheléssel 

vibrációval való kombinálással; és mellsőfekvőtámaszban kimerülésig végzett 

karhajlítás-nyújtással. A létrejövő élettani folyamatokat Somatoinfra 

prediagnosztikai mérőrendszer segítségével vizsgáljuk és archiváljuk.  

 

 

IV.1.  Vizsgált személyek 

 

A vizsgálatban 33 személy vett részt. A kísérleti személyek egészséges, 

egyetemi hallgatók, 16 férfi és 17 nő, életkoruk 22 ± 3 év. A vizsgálatok erre a 

célra Multicont II műszerrel, Vibrációs-platóval, erőmérő platformmal 

Somatoinfra készülékkel, számítógéppel és egyéb műszerekkel berendezett 

laboratóriumban zajlottak. A vizsgálat szükséges alapállapot megteremtése mellett 

került végrehajtásra, a lehetséges zavaró tényezők kiküszöbölésével. A vizsgálati 

személyeket három csoportra osztottuk, a protokoll mindhárom esetben ugyanaz 

volt, különbség kizárólag a terhelésben volt: 

1. Csoport: könyök feszítő izom excentrikus kontrakció 

2. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás  

3. Mellsőfekvőtámasz helyzetben vibráció 

 

 

IV.2. Somatoinfra:  

 

A somatoinfra vizsgálat elve: 

Minden élő organikus rendszer folyamatos metabolizmusát kvantum 

jelenségek kísérik, így elektromágneses sugárzást emittálnak. Ember esetében a 

passzív kvantumbiológiai fenomén a 9600 nm hullámhosszú tartomány köré 

rendeződik. Ez a természetes humán-radiáció az infravörös tartományban 
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folyamatos és szakadatlan mindaddig, míg életjelenség áll fenn. A sugárzás a 

teljes testfelület minden pontjáról emittálódik a tér minden irányába, Az IR 

fotonok energiája mérhető és leképezhető (Szacsky 2010, Keszthelyi 2012). 

Az ember bőrfelszínéről folyamatosan emittálódó elektromágneses 

sugárzás, amely jellemzően az infravörös tartományban történik optikailag 

rendezhető. Elvként kezeljük leképezését és képpé alakítását, amely lehetőséget 

biztosít a nagysebességű fiziológiai folyamatok ábrázolására. E humán-radiáció 

(az emberi test felszínéről kilépő infravörös sugárzás) passzív, non-invazív 

leképezésével biztosított a morfológiai (alaktani) eltéréstől független, funkcionális 

folyamatok expozíciós, vagy folyamatos ábrázolása is. Ez a képalkotó eljárás 

ismert és általánosan használt orvosi képalkotó eljárásoktól eltérően ezt a 

természetes fiziológiai sugárzást egy egységként kezelve, (akár tartományonként 

szelektíven is) lehetővé teszi életfolyamatokhoz kapcsolását.  

A technika jelenlegi állása szerint egy komplex vizsgálatot több 

detektorral lehet megvalósítani, mert az infravörös tartományon belül a fényhez 

közeli rövid, a közép és hosszúhullámú tartományokat más-más, anyagában eltérő 

optikával és detektorral lehet leképezni. (Az ideális rendszer feltétele egy jövőbeni 

technikai és informatikai fejlődés.)  

Tehát az eljárás egységesen kezeli a látható fénytől 1000 nm-ig, 1000-

5000 nm-ig illetve az 5000-13.000 nm hullámhosszú infravörös tartományokat. 

A komplex funkcionális anatómiai képalkotás lényege az, hogy a 

dinamikusan zajló életfolyamatok kvantum jelenségeinek elkülönítésével magas 

információ tartalmú funkcionalitást és mérsékelt, de más képalkotáshoz köthető 

tájanatómiai, morfológiai jellegű képalkotást is megvalósít. 

Természetesen a legfontosabb kérdések a mit mérünk, (esetünkben 

elektromágneses sugárzás IR tartományában szelektív foton energiát), mivel 

mérjük, (esetünkben centrális, hosszúhullámú detektorral), milyen módon 

értékeljük (esetünkben spektrális analízissel elemezzük a foton-energiaszint 

differenciáit, / ezt nevezhetjük foton-energiaszint spektrális analízisének), végül, 

mi az információ tartalma mérési eredményeinknek és hogyan értékeljük azokat. 

A mérési eredményeink síkban és térben is megjeleníthetők (2D ás 3D 
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képalkotás), kiértékelésük funkcionális anatómiai és élettani ismereteken túl a 

szervezetben lezajló hő-transzportok fizikai hátterének ismeretét is igényli. 

A technika jelenlegi állása szerint a teljes IR tartomány leképezését csak 

szelektíven tudjuk megoldani. Egyes tartományoknál elégséges speciális szűrőket 

alkalmazni, de távoli tartományok esetében az optikát alkotó növesztett 

egykristály összetétele szükségszerűen eltérő lesz. A centrális leképezést a 6000-

12.000 nm tartomány érzékeli, ami a már említett 9600 nm környezete. Tehát 

ebben a tartományban működő detektor (típusa: FLIR P25) képezi az alapot, 

amire a vizsgáló rendszert és az eljárást építjük. A mérési eredmények elemzésére 

és értékelésére számítógépet használunk.  

Az eljárás lényege, hogy a már leírt természetes „emberi” sugárzást egy 

detektor segítségével felfogja és megfelelő szoftverek (KEFE, KGLF) 

felhasználásával számítógépen képszerűen megjeleníti. A kép, amit nyerünk a 

detektor felbontóképességének arányában minden ponton (pixelen) az adott foton 

energiát reprezentálja a képalkotáshoz használt szoftver (TIS, tér infra 

spektrometria) segítségével pl. fekete-fehér és a szürke árnyalatok, vagy a 

szelektíven elkülöníthető energia tartományok „színezésével”. Meg tudunk 

jeleníteni kontúrokat (esetünkben izotherm zónákat) is. A humán infravörös-

radiáció folyamatos, tértopográfiája dinamikusan reprezentálja a szervezetben 

zajló kvantum jelenségeket. ( Az emberi szervezetben zajló, például biokémiai, 

biofizikai, jelenségek leírásának kvantumfizikai módszerével írható le a humán 

infravörös-radiáció.)  

Az emittált humán infravörös sugárzás térbeli leképezésének 

spektroszkópiai elemzésének eljárása új és messze előre mutató, mivel jelenleg a 

világban a lineáris, azaz egy vonalon leképezett spektrális elemzéseket végzik. 

Rendszerünk jobb használhatósága megkívánta, hogy a humán és biológiai 

vizsgálatokhoz egy tér-topográfiai és spektrális relatív intenzitáselemzés is 

megvalósuljon. Az eljárás alkalmas valós időben, megfelelő faktorok 

közbeiktatásával, folyamatos tér spektroszkópiai formációkat alkotni, melyek 

segítségével a rendszer automatikusan regisztrálhatja és mérheti a folyamatosan 

változó relatív intenzitás differenciákat.  
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IV.3. Multicont II Tihanyi System:  

 

 Windows alapú számítógép által vezérelt dinamométer. Áll egy állítható 

párnázott padból, valamint két elektromos szervomotorból (Mavilors AC Servo-

motor, M10, Spain), melyek biztosítják a különböző síkokban és 

szögtartományokban végrehajtott vizsgálatokat. Az ízületek rögzítéséhez nagy 

merevségű övek, valamint párnázott fémhenger is rendelkezésünkre áll. A 

motorok mozgását számítógépes vezérléssel lehet szabályozni, melyeken acél 

sínek helyezkednek el a motorok forgástengelyén. A sínekhez különböző méretű 

mandzsetták és fogantyúk állnak rendelkezésünkre, ezzel téve lehetővé a 

különböző testrészek megfelelő rögzítését a mérésekhez. Az állítható pad, 

motorok, és sínek lehetővé teszik, hogy a rendszer tökéletesen illeszkedjen a 

vizsgálati személyek antropometriai sajátosságaihoz.  

 A nyomaték mérés során négy nyúlásmérő bélyeget vesz figyelembe az 

eszköz. Érzékenysége 0.5 Nm, maximális nyomatéka 500 Nm. A 

forgatónyomaték adatokat a rendszer korrigálja a gravitáció által fellépő 

forgatónyomaték értékekkel, melyek függnek a vizsgált test szegmens súlyától, és 

hosszától. A nyomaték, ízületi-szög változás, valamint sebesség adatok a 

számítógépben tárolódnak digitális formában. Mintavételi frekvencia: 0,5 kHz. A 

kapott értékek oszlop diagramként jelennek meg a monitoron, az adatok rögzítése 

után pedig azonnal megjelenik a maximális nyomaték, átlag nyomaték, a kezdeti 

és a végső szöghelyzet, a mechanikai értelemben vett munkavégzés, a 

nyomatéknövekedés maximális meredeksége, és annak ideje is.  

Egy mérési egységben egyféle kontrakció rögzíthető a rendelkezésre álló 

excentrikus, koncentrikus, izometrikus, és nyújtásos-rövidüléses lehetőségek 

közül. Ezekből maximálisan 100 sorozat, sorozatonként maximum 100 kontrakció 

tárolható el. A dinamikus kontrakciók sebesség-idő függvénye lehet állandó, 

lineárisan növekvő, valamint négyzetesen növekvő.  

 A program a vizsgálatot követően lehetővé teszi a tárolt nyomaték-idő, 

ízületi hajlásszög-idő és szögsebesség-idő függvények grafikus megjelenítését is, 

valamint szövegfájlba való konvertálását is.  
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2.kép 

Multicont II Tihanyi System (Forrás: www.tf.hu)  

 

IV.4. Erőmérő plató: 

 

 A mellsőfekvőtámaszban végzett karhajlítás-nyújtás gyakorlat alatt a 

talajra ható függőleges erőt KISTLER 3D erőmérő platóval mértük illetve 

regisztráltuk. Az így nyert erő-idő görbékről határoztuk meg a jellemző 

változókat.  

 

 

3. kép 

Erőmérő plató (Forrás: www.phd.sote.hu) 

http://www.tf.hu/
http://www.phd.sote.hu/
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IV.5. Vibrációs plató: 

 

Vezérelt platform start és stop gombokkal, állítható vibrációs ingerekkel. 

Ezen ingerek tulajdonságai a következők:  

- Amplitúdó 0,005-0,01 m 

- Frekvencia 10-100 Hz között 

- Időtartam 30-120 s, 10 s- os növelési lehetőséggel 

Az eszköz kizárólag ingerforrásként alkalmazható, tekintve, hogy 

mérőműszerként nem funkcionálhat.  

  

4.kép 

Vibrációs plató (Forrás: tf.hu)  

 

 

 

http://www.tf.hu/
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IV.6. Vizsgálati protokoll  

 

 

IV.6.1. Előkészületek 

  

A vizsgálatok megkezdése előtt Somatoinfra felvételt készítettünk a 

vizsgált személyekről elölről és hátulról, nyugalmi állapotban. Ezután egyéni 

bemelegítést végeztettünk a hallgatókkal, a sérülések elkerülése érdekében. A 

feladatok végrehajtása előtt elmondtuk a feladat helyes végrehajtását és célját, és 

felszólítottuk őket, hogy teljesítőképességük maximumával hajtsák végre a 

gyakorlatokat. A vizsgált személyeknek kiosztottunk egy előre elkészített 

táblázatot, és megkértük őket, hogy szubjektív módon jelöljék be az érzékelt 

izomláz mértékét a vizsgálatot követően 12, 24, valamint 48 órával. A táblázatban 

1-10-ig terjedő skálán kellett nyilatkozniuk az izomláz érzetükről relaxált 

állapotban, nyomás hatására, valamint erőkifejtés alatt.  

 

 

IV.6.2. Teszt blokk 

 

A teszt blokk a már említett három vizsgálatból állt össze. Először 

megmértük minden vizsgált személy maximális izometriás erejét Multicont II 

Tihanyi System segítségével. A vizsgálatot 45 fokban döntött, ülő testhelyzetben 

végeztük, a dinamométer forgástengelyét a vizsgálati személyek könyökének 

vízszintes vetületére állítottuk. Ezután 10 fokos szögben háromszori erőkifejtésre 

szólítottuk fel a vizsgálati személyeket, majd a legnagyobb forgatónyomaték 

értéket használtuk fel méréseinkhez. Közvetlenül ezután a maximális excentrikus 

kontrakciót mértük a testhelyzet megtartásával 10 fokos szögből indulva 120 

fokos szögtartományban 120fok/s szögsebességgel, háromszori ismétléssel. A 

kapott három érték közül szintén kiválasztottuk a legnagyobbat, és azt használtuk 

a továbbiakban.  

Ezt követően mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás feladatot végeztettünk 

a hallgatókkal erőplatón, talajtól ellökéssel. A feladatot gyorsan egymás után 
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ötször kellett megismételniük, pihenés nélkül. A vizsgálatoknál a talajtól való 

ellökés pillanatától a visszaérkezésig tartó idő intervallumok átlagát használtuk 

fel.  

 

 

IV.6.3. Terhelés 

 

A három csoport vizsgálatánál a különbséget a terhelés fajtája jelentette.  

 Az első csoport terhelése excentrikus kontrakció volt. A teszt blokknál is 

használt Multicont II Tihanyi Systemet használtuk, a dinamométer elhelyezkedése 

és a vizsgált személy testhelyzete változatlan volt a teszthez képest. 10 fokos 

szöghelyzetből 120 fokos szögterjedelemben 60 fok/s sebességgel 50 ismétlést 

kellett maximális erővel végrehajtania a hallgatóknak. Ezt 5 perc pihenőidő után 

megismételtettük velük. Az első sorozat után 1 perccel Somatoinfrával felvételt 

készítettünk elölről és hátulról.  

 A második csoport terhelése mellsőfekvőtámasz karhajlítás nyújtás volt 

erőplatón. A hallgatókat utasítottuk, hogy maximális sebességgel végezzenek 

annyi karhajlítás-nyújtást, amennyit csak tudnak. A gyakorlatot 5 perc pihenőidő 

után megismételtettük velük, valamint az első sorozat után 1 perccel Somatoinfra 

felvételt készítettünk.  

 A harmadik csoport statikus terhelést kapott. Mellsőfekvőtámasz helyzetet 

kellett felvenniük oly módon, hogy a tenyerük a vibrációs platón helyezkedjen el, 

míg a lábuk a talajon. Ezt a helyzetet kellett megtartaniuk, miközben a plató 

f=20Hz frekvenciára, és 30 másodperc időtartamra volt beállítva. Ezt háromszor 

ismételtük meg, közben 1 perc pihenőidővel. A háromszor 30 másodperc terhelés 

után egy nagyobb, 5 perces pihenőidő következett, ami után még egyszer 

megismételtettük a feladatot a hallgatókkal. Az 5 perces pihenőidő során 1 perc 

elteltével ennél a csoportnál is elkészítettük a képet Somatoinfrával. 
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IV.6.4. A teszt blokk megismétlése 

  

 A különböző méréseredmények változásának ellenőrzéséhez szükségszerű 

volt a teszt blokkok megismétlése. A terhelés után 1 perccel ismételten 

készítettünk Somatoinfra felvételt, majd a fáradtság mértékének 

meghatározásához közvetlenül ezután megismételtük a vizsgálat elején leírt 

tesztet, ami állt a maximális izometriás erő, az excentrikus erő, és az erőplatón 

végzett mellsőfekvőtámasz karhajlítás gyakorlatokból. A nem akut módon 

bekövetkező változások kontrollálása érdekében a négy vizsgálatot megismételtük 

24, valamint 48 órával a terhelés után.   

 

 

IV.7. A vizsgálati anyag bemutatása, elemzése és értékelése  

 

 A vizsgálat után a teszt blokkok adatait hasonlítottuk össze. Excentrikus 

és izometrikus kontrakció esetén a maximális forgatónyomatékok adatait 

használtuk fel.  

 A fekvőtámasz karhajlításnál az erőplatóra ható függőleges, „z” tengely 

mentén az öt elrugaszkodás 3 legjobb eredményének átlagát vettük figyelembe. 

  Somatoinfra vizsgálatoknál számszerű adatokhoz a rendelkezésünkre 

álló TIS3D szoftwer leírása alapján jutottunk. A felhelyezett mérősíkokkal 

generált numerikus értékek jelentése a következő: 

A térbeli koordinátarendszer alapja, x,y tengely, 320x240 pixel, a „z” tengely 

koordináta értéke pedig a spektrumtól függ. A virtuális 3D térben forgatott 

ábrázolásnak van 0 és max. értéke, melyeket e térben elhelyezkedő síkok 

távolságának meghatározásával tudunk mérni. Az alsó sík automatikusan 0 értéket 

vesz fel, tehát a beállított spektrum legalacsonyabb intenzitású pontjához ugrik, a 

felső sík pedig a 300 értéket veszi fel, hogy a térbeli kiterjedése (z) arányos és 

értékelhető legyen a síkbelivel (ami 320x240 pixel). Ez a mérés alapja, ezután egy 

relatív viszonyszámot kapunk, 0 és 300 között, ezt használtuk a vizsgálatoknál. 

Az értékeket minden esetben a jobb kar karfeszítő izomzatának anatómiai 

régiójánál mértük.     
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5.kép 

TIS szoftwer 3D képmegjelenítése. A képen látható különböző színű csúcsok 

jelzik a relatív intenzitás differenciát, mérés során az anatómiai régió szerint 

kiválasztott legalacsonyabb csúcs értékváltozását mértük. (A képen a jobb 

láthatóság kedvéért csak az alsó mérősíkot jelenítettük meg.) 

 

Statisztikai elemzés 

 A mérések elvégzése után kiszámoltuk a változók átlagát és szórását, 

majd egymintás t-próbát alkalmaztunk az átlagok összehasonlítására. 

Szignifikánsnak fogadtuk el a különbségeket p<0,05 szintnél.   
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V. Eredmények 

 

 A célként meghatározott izomláz érzetét nem minden esetben sikerült 

elérni, ezt alátámasztják a szubjektív skála alacsony értékei, valamint a mérések 

adatai is. A terhelés hatásai, a fáradás tünetei azonban szignifikáns különbségeket 

mutatnak a legtöbb esetben.  

 

 

V.1. Az excentrikus kontrakció hatásai 

 

Az első és második teszt során könyök-feszítő izmoknál IC és IR értékek 

tekintetében is jelentős differenciát tapasztaltunk. Szignifikáns különbséget 

(p=0,016) találtunk az izometriás erőt vizsgálva az első (51,7 ± 23) és második 

(42,5 ± 18,9) teszt során, mellyel szinkronban van az infravörös radiáció első 

(58,3 ± 22,5) és második (200,5 ± 56,8) mért eredménye is (p=1,147). Az 

erőplatós mérések átlagai az első (166,6 ± 107,5) és második (163,4 ± 95,7) teszt 

alapján nem mutattak szignifikáns eltérést.  
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1. ábra 

Az első és második teszt közti relatív intenzitás differencia átlaga. A csillaggal 

jelölt sorozatoknál szignifikáns eltérést tapasztaltunk. 

 

 

 

2. ábra  

Az excentrikus kontrakció hatására bekövetkező változás izometriás erő 

tekintetében. A csillaggal jelölt sorozatoknál szignifikáns eltérést 

tapasztaltunk.  
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3. ábra  

Az excentrikus kontrakció hatására bekövetkezett változások az excentrikus 

forgatónyomaték tekintetében  

 

 Ezt követően az izometriás erő adatai nem mutattak szignifikáns 

változást sem a harmadik sorozat (43,2 ± 15), sem pedig a negyedik sorozat (42,9 

± 20) után.  

 Maximális excentrikus forgatónyomaték méréseinél átlagosan 70,5 ± 

25,75 értékeket mértünk, szignifikáns különbséget egyik teszt során sem 

tapasztaltunk. Somatoinfra felvételek alapján a harmadik tesztnél (81,1 ± 45) 

szignifikáns különbséget (p<0,001) mértünk.  

 Az erőplatón mért értékek sem mutattak szignifikáns eltérést, átlagosan 

156,98 ± 85 érték tartományban maradtak. Ennek ellenére látható a kismértékű, 

folyamatosan csökkenő tendencia a grafikus ábrázoláson.  
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4. ábra  

Erőplatón mért értékek alakulása a 4 teszt során excentrikus kontrakció esetén. 

 

Minden vizsgálatunk során látható volt a változás, de legszemléletesebben 

ez a vizsgálat ábrázolható Somatoinfra rendszerrel. Az egyoldalú terhelés által a 

képeken is jól követhető differencia ennél a terhelésnél a legnagyobb mértékű, a 

jobb kar kontrollját a bal kar aktivitásával könnyen össze lehet hasonlítani.  

 

 

6.kép 

Az excentrikus kontrakció hatására jelentkező változás 2D folyamatábrája 

Somatoinfra rendszeren 
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7.kép   

TIS3D szoftwer két mérősíkos mérés, a jobb kar intenzitás láthatóan 

nagyobb a bal karnál.   

 

 

V.2. A mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás hatásai 

  

 Az első (46,4 ± 22,8) és második (40,1 ± 20,8) teszt blokk között 

szignifikáns eltérést (p<0,001) találtunk, a terhelés hatására nagymértékben 

csökkent a maximális izometriás erő. Ezt követően a harmadik teszt (49,8 ± 20,5) 

ismételten szignifikáns eltérést (p=0,040) mutatott, majd a negyedik teszt (41,6 ± 

20,5) során már nem találtunk ilyen mértékű eltérést.  
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5. ábra 

 Mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás hatására bekövetkező 

forgatónyomaték változás az izometriás erőben. A csillaggal jelölt 

sorozatoknál szignifikáns eltérést tapasztaltunk.  

 

 

 Excentrikus forgatónyomaték értékeiben szignifikáns különbség nem 

volt, de az első teszt (67,2 ± 22,4) a fáradtság jelei kis mértékben jelentkeztek a 

második teszt (75,5 ± 24,8) során. A harmadik (68,7 ± 22,1) és negyedik (58,7 ± 

16,3) tesztnél sem volt szignifikáns eltérés.  
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6. ábra 

Mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás hatása a maximális excentrikus 

kontrakció értékeire. 

 

 Somatonifra vizsgálat alapján szignifikáns eltérést (p<0,019) mértünk az 

első (150,8 ± 51,5) és második (211,9 ± 63,3) teszt sorozat között, de az ezt 

követő harmadik (170,4 ± 42,4) és negyedik (176 ± 49,6) sorozatoknál ilyen 

mértékű eltérés már nem mutatkozott.  

 



  Oldal 
32 

 
  

 

7. ábra  

A mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás gyakorlat hatásai a Somatoinfra 

értékekre. A csillaggal jelölt sorozatoknál szignifikáns eltérést tapasztaltunk. 

 

 Az erőplatón mért értékek esetén a terhelés hatására az első (144,9 ± 

68,9) és második (115,1 ± 49,8) teszt során szignifikáns eltérést (p<0,001) 

tapasztaltunk, ami a harmadik tesztnél (126,8 ± 58,6) nem szignifikáns javulást 

mutatott, és ezt a tendenciát megtartotta a negyedik teszt (131,2 ± 53) is. 
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8.ábra 

Mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás hatása az erőplatón végzett karhajlítás-

nyújtás eredményeire. A csillaggal jelölt sorozatoknál szignifikáns eltérést 

tapasztaltunk.  
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8.kép   

Mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás terhelés hatásának ábrázolása Somatoinfra 

2D képeken. A felső sorban a terhelés előtti, közbeni, majd utána készített kép, 

alattuk a harmadik, majd a negyedik teszt során készített képek láthatók. 

 

 

V.3. A statikus terhelés hatásai vibrációs platón 

 

 Statikus terhelés hatására az izometriás erő első mért értékéhez (88,2 ± 

54,8) viszonyítva a második mérés (81,3 ± 26,1) során nem tapasztaltunk 

szignifikáns eltérést. A harmadik (74,5 ± 32,2) és negyedik (70,9 ± 16,7) teszt 

során kismértékű, nem szignifikáns csökkenést tapasztaltunk. Az első teszt után 

következő mérések folyamatosan kismértékben csökkenő tendenciát mutatnak a 

maximális izometriás erő tekintetében.  
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9. ábra 

 Statikus terhelés vibrációval kombinált hatása az izometriás erőre 

 

 Az excentrikus forgatónyomaték értékeinél az első (134,1 ± 79,1) és 

második (131,3 ± 60,3) teszt között nem volt szignifikáns változás, ezt követően a 

harmadik (106,4 ± 21,1) teszt során volt kis mértékű erő csökkenés. A negyedik 

mérés alkalmával az eredmények a harmadik mérésnél magasabb, de az első 

tesztnél alacsonyabb értéket (116,8 ± 17,9) mutattak.  

 

10. ábra  

Statikus terhelés vibrációval kombinált hatása a maximális excentrikus kontrakció 

értékeire 
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 A Somatoinfra mérések során ennél a fajta terhelésnél is érték 

növekedés volt tapasztalható, de nem volt szignifikáns eltérés (201,7 ± 71,7; 243,2 

± 62,2). A harmadik és negyedik teszt során az első felvételéhez közelítő 

értékeket (194,1 ± 56,7; 198,1 ± 60,8) mértünk, szignifikáns eltérés egyik esetben 

sem volt.  
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11. ábra 

Statikus terhelés vibrációval kombinált hatása a Somatoinfra értékekre 

 

 

12. ábra  

Statikus terhelés vibrációval kombinált hatása az erőplatón mért értékekre. A 

csillaggal jelölt sorozatoknál szignifikáns eltérést tapasztaltunk. 
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 Statikus terhelés vibráció alatt szignifikáns eltérést (p<0,001) csak az 

erőplatón mért értékeknél az első (144,3 ± 37,9) és második (115,2 ± 32,3) teszt 

között eredményezett.  A harmadik (128 ± 28,2) és negyedik (131,4 ± 36,4) 

vizsgálat során az SSC értékekhez hasonlóan az értékek kis mértékben, nem 

szignifikáns módon nőttek. 

 

 

9.kép   

Vibrációs platón végzett statikus gyakorlat hatására bekövetkező változás a 

Somatoinfra 2D képeken. A felső sorban terhelés előtt, közben, után, alattuk a 

harmadik és negyedik teszt során készített képek láthatók.  

 

 Az adatokat összesítve azt tapasztaltuk, hogy az infra fotonok relatív 

intenzitás differenciája a terhelés után jelentősen megnőtt majd jól mutatta a 

regeneráció folyamatát. 
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VI.   Diszkusszió 

 

  

VI.1.  A terhelés hatásának leképezése:  

 

 Vizsgálatunk első célja a terhelés hatásainak gyors leképezése volt 

Somatoinfra képalkotó eljárással, valamint figyelemmel kísértük az erő alakulását 

is a terhelésekre, valamint kerestük az összefüggést a kétféle érték között. 

 Eddigi ismereteink szerint tudhattuk, hogy az izomműködéshez szükséges 

energiát ATP felhasználásával nyeri a szervezet. Az irodalom feldolgozása során 

megismerkedtünk ennek a biokémiai folyamatnak az infravörös sugárzással való 

összefüggésével is, miszerint minden lebontott ATP molekula bizonyos 

mennyiségű mérhető kvantum jelenséget produkál. Ezt a jelenséget képeztük le 

nagy felbontású infra kamerával és dolgoztuk fel.  

 Hasonló, terheléses vizsgálatot ezt megelőzően M.Torii és munkatársai 

végeztek (1992), akik arra a megállapításra jutottak, hogy terhelés hatására a 

szervezet hőmérséklete csökken. A mi vizsgálataink esetén ennek ellentmondó 

eredményt kaptunk. Három különböző féle terhelés hatásait figyeltük meg. 

Karfeszítő izmok szempontjából az egyik dinamikus fékező, a másik dinamikus 

fékező-majd legyőző, a harmadik pedig statikus terhelés volt vibrációs hatással 

kiegészítve. Mindhárom vizsgálat eredményeként a relatív intenzitás differencia 

magasabb értéket mutatott, ami könnyedén magyarázható az izomműködés 

folyamatának ismeretében. Az anaerob munkavégzés során az izomsejt akciós 

potenciáljának köszönhetően a Ca
++ 

ionok a szarkoplazmatikus retikulum T-

tubulusain keresztül bejutnak a Z lemezek közelébe. Ezt követően a troponin C 

molekulához kötődik, ez aktiválja az aktint, aminek a hatására a moizin ATP-áz 

aktivitása szabaddá válik. Ez eredményezi az aktomiozin képződését. Az izomban 

raktározódott ATP pár másodpercnyi munka után elfogy, így az energia 

utánpótláshoz kreatin-foszfátot (CP) használ fel a szervezet. Ez az energiaforrás 

még 5-6 másodpercnyi energiát raktároz magában. Ezután a szervezetnek 

szüksége van egyéb energiaforrásokra, melyek közül elsőként az izomglikogén áll 

rendelkezésre. A következő energiaforrás a májglikogén, ennek az izomba 
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juttatásához már a perifériás érhálózat tágulata is szükséges. A tágulás mértéke 

függ az izommunkától is. Dinamikus munka hatására a vénás keringés gyorsul, nő 

a visszaáramlás, majd a pulzusszám és a perctérfogat is. Statikus terhelésnél 

teljesen más a szervezet működése, a szív teljesítménye kevésbé nő, de az 

izomtónus növekedése miatt a perifériás ellenállás növekszik.  

Az energianyerési folyamatok egy része hő veszteségként jelentkezik, és távozik a 

szervezetből. Somatoinfra felvételeknél ennek a jelenségnek a sugárzásos hő 

részét tudjuk leképezni, és meghatározni, hogy melyik izom anatómiai régiójából 

lép ki. Ezen kívül az aktívabb vénás keringés is jól látható felvételeken.  

 Az izomláz megjelenését többek között Brenner és mtsai (1999) is 

vizsgálták, és arra az eredményre jutottak, hogy a mikro traumák keletkezése 

aerob erőedzés hatására nagyobb mértékben jelentkeznek, mint anaerob 

körülmények között. A mi vizsgálataink során az izometriás erő legnagyobb 

visszaesést excentrikus kontrakciós terhelés esetén mutatott, tehát az 

eredményeink hasonló összefüggéseket mutatnak a fent említett vizsgálattal. Ezen 

felül a sugárzás értékek is itt nőttek a legnagyobb mértékben, jelezve az aktívabb 

állapotot, ami köszönhető a koncentrált izommunkának, valamint 

valószínűsíthetően a mikro traumák következtében megjelenő erőteljesebb 

vaszkularizációnak. A második teszt rész során sem az erőplatón mért értékek, 

sem pedig az excentrikus értékek nem mutattak a terhelés hatására szignifikáns 

eltérést.  

 Clarkson és mtsai (1986) a kontrakciók típusait hasonlították össze a 

fájdalomérzettel, és megállapították, hogy legerőteljesebben az excentrikus 

terhelésnél, majd az izometriás edzés, és a koncentrikus munka volt 

megfigyelhető. A mi vizsgálataink során a mellső fekvőtámasz karhajlítás-nyújtás 

esetén tapasztaltunk még szignifikáns eltérést az izometriás erőt vizsgálva, tehát a 

terhelés hatására az izomerő csökkent. Az infra értéket ebben az esetben is 

mutattak szignifikáns változást. Ennél a vizsgálatnál azonban az erőplatón mért 

időtartamok is szignifikáns változást mutattak, de az excentrikus kontrakció értéke 

csak minimálisan változott. Ez a jelenség betudható a fekvőtámasz karhajlítás-

nyújtás gyakorlatban részt vevő egyéb izmok (mellizom, vállizom) fáradásának, 
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ami miatt a földtől való ellökés időtartama csökken, de a karfeszítő izom nem 

veszti el rugalmasságát.  

 Statikus terhelésnél vibrációs platón sem az izometriás erő, sem a 

maximális excentrikus erő, sem pedig az infra értékek nem mutattak szignifikáns 

eltérést. Az erőplatón végzett karhajlítás-nyújtások időtartama azonban 

nagymértékben lecsökkent. Ez a jelenség valószínűleg köszönhető a 

neuromuszkuláris kapcsolatok kifáradásának, és a kis terhelésnek együttesen. A 

földtől való ellökést lassíthatja az idegi szabályozás fáradása, de a lassabb 

izommunka csökkenéséhez kevés volt a terhelés. Az infra értékek kis mértékű 

emelkedése is ezt támasztja alá. Véleményünk szerint akár a vibrációs platón 

töltött idő, akár a frekvencia növelése eredményezhetett volna olyan mértékű 

terhelésnövekedést, hogy nagyobb változások jelentkezzenek a másik három 

értéket tekintve is.  

 

 

VI.2. A regeneráció folyamatának nyomon követése:  

 

 A második célunk az esetlegesen kialakult izomláz, valamint a 

regeneráció folyamatának ellenőrzése volt. A különböző típusú terhelések utáni 

regeneráció vizsgálatával, az egymást követő terhelések és a mikro traumák 

hosszú távú kapcsolatával többen is foglalkoztak már (Mair és mtsai 1995 , 

Nosaka és mtsai 2001b , Nosaka és Newton 2002). Chen és Hsieh (2001) 7 napos 

ciklusokban vizsgálta az excentrikus terhelés hatásait, és megállapították, hogy a 

regeneráció ugyanolyan tendenciát mutat folyamatos excentrikus terhelés és 

pihentetés hatására. Infra technológiás, thermovíziós adatokat a regeneráció 

folyamatára egészséges embereknél nem találtunk, kizárólag sérült sportolók 

felépülését vizsgálták (Schmitt M és Guillot Y 1984 , Hobbins 1988), esetlegesen 

különböző kezelések eredményeit követték (Yokoyama és mtsai 1997). Tekintve, 

hogy a terhelések különböző típusúak voltak, a regenerációs szakaszukat is külön 

tárgyaljuk.  
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VI.2.1. Az excentrikus kontrakció utáni regeneráció 

 

 Váczi Márk (2010) vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy az 

excentrikus-koncentrikus edzésben nem részt vevő csoport tagjai (C csoport) 

terhelés hatására a vizsgált értékek a maximális izometrikus 

forgatónyomatékoknál szignifikáns csökkenő értéket mutattak, majd a következő 

tesztre (másnapra) hasonló értéket mutattak, a negyedik tesztnél pedig nem 

szignifikáns érték emelkedést figyelt meg. Maximális excentrikus 

forgatónyomaték esetén pedig folyamatos csökkenést figyelt meg.  

 A mi vizsgálataink során terhelés hatására a fent említett kísérlethez 

hasonlóan az izometriás értékek szignifikáns csökkenést mutattak, de sem a 

másnap, sem a harmadnap elvégzett tesztnél nem tapasztaltunk javulást, a terhelés 

utáni erőszint körüli értékeket kaptunk. Excentrikus forgatónyomaték tekintetében 

sem egyezik a két vizsgálat, a mi esetünkben minden vizsgálatnál hasonló 

értékeket kaptunk. 

 A két vizsgálat között több különbség is volt, amelyekről feltétlenül szót 

kell ejteni. Váczi Márk a vizsgálatait térd ízületi feszítő izmoknál végezte el, mi 

könyökfeszítő izmokkal dolgoztunk. A két izomcsoport között jelentős méretbeli, 

valamint funkcionális eltérés van, a comb izomzata jóval vastagabb, és más a 

regenerálódó képességük is. A másik nagy különbség a vizsgálati személyek 

tekintetében van. A mi vizsgálataink során a vizsgálati alanyok folyamatosan 

végezték mindennapi edzéseiket, ami befolyásolja a teljesen objektív méréseket. 

Ezeken kívül a szögsebesség is különbözik, ami egyes korábbi kutatások szerint 

jelentősen befolyásolja a fájdalomérzetet.  

 A Somatoinfra felvételeket nem tudjuk korábbi vizsgálatok 

eredményeihez hasonlítani, így az egyéb területekről szerzett ismeretek alapján 

tudjuk csak értékelni a kapott adatokat. A terhelés hatására jelentkező érték 

növekedés után visszaesést figyeltünk meg. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy 

a terhelés után nincs szükség izommunkára, így a szarkoplazmatikus retikulum 

segítségével a Ca
++

 ionok a leszakadnak a troponin C molekuláról, így az ATP-áz 

aktivitás újra blokkolódik. Ezután a salakanyagok elszállítása még mindig egy a 

nyugalmi állapottól eltérő, aktív folyamatot eredményez. Ahol mikro traumák 
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keletkeztek, idővel a szervezet hibajavító mechanizmusának megfelelően először 

vérbőség jön létre, aminek megjelenése és elmúlása egyén függő. A különböző 

szakirodalmak szerint az izomláz az izom tapadási helyétől indul ki, a 

felvételeken jól láthatóak az anatómiai régiónak megfelelően az eltérő 

működésére utaló jelek, magasabb jelértékkel.  

  

 

VI.2.2. A fekvőtámasz karhajlítás-nyújtás utáni regeneráció 

   

 Mellsőfekvőtámasz karhajlítás-nyújtás során a karfeszítő izmokban 

dinamikus fékező, valamint dinamikus legyőző szakaszok váltják egymást. 

Vizsgálatunk során kétszer ismételtettük minden vizsgált személlyel, maximális 

sebességgel, maximális mennyiségben a gyakorlatot. A terhelés hatására akut 

módon megváltoztak az értékek, de hosszabb távon nem volt jelentős eltérés. A 

terhelés másnapján az izometriás erőben szignifikáns különbséget találtunk, 

magasabb értékeket kaptunk, mint az első teszt során. Ennek egyik oka lehet az 

ideg-izom kapcsolatok gyors javulása, esetleg az erőteljesebb koncentráció. Az IR 

értékeknél ebben az esetben is emelkedettebb értékeket mértünk. Figyelembe 

véve, hogy a terhelés után közvetlenül a mért értékek az izmok fáradtságára 

utaltak, valószínűsíthető, hogy az aktívabb IR jelek a felszaporodott salakanyag 

elszállítása miatti fokozottabb keringésnek köszönhető.  

 

 

VI.2.3. A vibrációs terhelés utáni regeneráció 

 

Vizsgálatunk során a vizsgált személyeket egész test vibrációnak tettük ki (a 

végtagon keresztül érte a vibráció az izmot). Az alacsony frekvenciájú vibráció 

(20Hz) hatásairól Rittweger (2000) leírása alapján tudjuk, hogy regenerációs 

hatással is bír. A mi esetünkben 3x30 másodperc terhelés nem jelentett 

különösebben nagy terhelést a vizsgálati személyeknek az objektív és a szubjektív 

értékeket tekintve sem. Izometrikus, valamint excentrikus forgatónyomatékban 

nem mértünk szignifikáns eltérést. IR értékek tekintetében sem tudtunk komoly 
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érték különbséget mérni. Ennél a vizsgálatnál az első tesztnél mért értékekhez 

képest minimális érték különbséget találtunk. Tekintve, hogy a méréseket mindig 

a jobb kar tricepsz anatómiai régiójában a legalacsonyabb intenzitású csúcsnál 

mértük, a számadatok között nem az egész izom értékének az átlaga szerepel.  

Mindemellett érdemes jelenséget figyeltünk meg. A 9.képen  bal oldalon alul, a 

harmadik teszt során készített képnél jól látható, hogy elkülöníthető, izoterm 

zónák jelentek meg. A Somatoinfra orvosi alkalmazásánál ezzel a jelenséggel 

haematomák megjelenésénél lehet találkozni. Valószínűsíthetően a szarkolemma 

terhelés hatására létrejövő sérülései okozzák. A képen szereplő fiatal férfi 

regenerációja jól látszik, hiszen a kis kiterjedésű aktív zónák a negyedik teszt 

idejére elmúltak. 
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VII.   Összefoglalás 

 

Munkánk célja az izommunka hatására létrejövő biokémiai folyamatok 

vizsgálata volt izomláz elérése során, és leképezése az elektromágneses sugárzás 

infravörös tartományában, egészséges férfiak és nők terhelésével. A 

szakirodalomban ilyen irányú kutatásra nem találtunk példát. Hipotézisünk szerint 

terhelés hatására az izommunkához szükséges energianyerési folyamatok során 

keletkező sugárzás relatív intenzitás differenciáját tudjuk mérni, majd a 

regenerációt nyomon tudjuk követni. Itt meg kell említeni, hogy a vizsgálatban 

részt vevő férfiak és nők aktív TF- es hallgatók lévén a vizsgálatok között saját 

sportáguknak megfelelő munkát végeztek. Az erőállapot nyomon követésére 

teszt-programot állítottunk össze. A vizsgálati eredményeket illetve az azokból 

készült statisztikai adatokat táblázatba foglaltuk és oszlop-diagrammon tettük 

szemléletessé. 

 A már leírt módon összeállított három csoport eredményeit tekintve azt 

tapasztaltuk, hogy terhelés hatására az IR értékek különböző mértékben, de 

nőttek, ez valószínűsíthetően a gyakorlatok végrehajtás módjának köszönhető, 

valamint a vizsgálati személyek edzettségi állapotával is mutathat összefüggést. 

Az első két csoportnál, az excentrikus kontrakciónál, valamint a fekvőtámasz 

karhajlításnál szignifikáns értékváltozást találtunk IC és IR értékek tekintetében. 

A statikus terhelés vibrációs platón nem hozott létre szignifikáns változást egyik 

értéknél sem, nem zárható ki, hogy ez köszönhető az alacsony, 20 Hz 

frekvenciának, amiről a szakirodalom szerint is megoszló eredmények születtek. 

A mi eredményeink Rittweger és mtsai (2000) méréseihez hasonlóak, 

nevezetesen, hogy kis mértékben romlottak az izometriás erő értékek.  

A terhelés másnapjára mérsékelt változásokat tapasztaltunk, szignifikáns 

különbséget az IR érték csak az excentrikus kontrakciós terhelést kapó csoportnál 

mutatott, míg IC esetén a fekvőtámasz karhajlításos csoportnál javulás volt 

látható. Harmadik napra egyik csoportnál sem volt szignifikáns változás, a 

vizsgálati személyek által készített szubjektív skálán sem volt nyoma 

nagymértékű fájdalom érzetnek. Az infraképeken a nem szignifikáns, kis 
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változások is jól nyomon követhetők, felfedezhetők az izomrostokon kialakult 

mikro-sérülések és azok regenerációja, termikus folyamatai jól követhetők. 

 



  Oldal 
47 

 
  

VIII.  Konklúzió 

 

Első hipotézisünk szerint terhelés hatására somatotipustól függetlenül az 

izomműködés kvantum-fizikai jelenségeit Somatoinfra képalkotó rendszerrel 

nyomon tudjuk követni. Vizsgálataink során mindhárom csoportnál érték 

növekedést tapasztaltunk, ebből két esetben szignifikáns különbséget tudtunk 

kimutatni. A harmadik csoport esetén IC értékek sem mutattak szignifikáns 

eltérést, erre magyarázat lehet az, hogy a terhelés nem volt megfelelő nagyságú, 

ezért ezt a hipotézist a mért eredmények alapján megtarthatjuk. 

Második hipotézisünk alapján a sportolók terhelhetőségét vizsgáltuk. 

Vizsgálataink szerint az intenzitás differencia statisztikai értéke az első két 

csoport esetén nem csökkent vissza az első teszt blokk szintjére, ami arra enged 

következtetni, hogy egy aktívabb, vélhetően helyreállító folyamat zajlott a célzott 

területen. Figyelembe véve, hogy az első és harmadik teszt blokknál az intenzitás 

több mint 10% eltérést mutat, ezért a hipotézist nem vetjük el, de bizonyítása több 

vizsgálatot igényelne. Azt meg kell jegyezzük, hogy az infra-képek minden 

esetben kiértékelhetőek voltak és egyéni jegyeket mutattak, ami statisztikailag a 

viszonylag nagy szórás értékből is következik. 

Harmadik hipotézisünk szerint a sportteljesítmény vizsgálatára alkalmas a 

Somatoinfra rendszer. Ismerve a méréseink alapján kialakult érték differenciákat, 

megállapíthatjuk, hogy a különböző fajtájú terhelésekre a szervezet eltérő módon 

reagál. Ez alapján a hipotézisünket igazoltnak látjuk, mindazonáltal további 

vizsgálatok elvégzésével érhetünk el széles körű eredményeket. Érdemes 

megvizsgálni a teljesítményfokozók hatásainak leképezését is. 
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