
Spontán fejlődés és edzésadaptáció a felnőtté 
válás során 

 
 

Szabó Tamás 
 
 

Testnevelési Egyetem 
Sportélettani Kutató Központ 

 
• 2018. december 11. 

• Budapest 



Hogyan különböztethető meg a spontán 
fejlődés és edzésadaptáció hatása? 

 

 

• A különféle élettani rendszerek adaptációjának jelei. 

• Az életkori korlátok (a fejlettségi státusz fontossága) . 

• A nemek eltérő viselkedése. 

• Mit nem szabad elszalasztani? 

• Mit nem kell erőltetni? 



Az elméleti fejlődési mintázat és az élettani 
háttér 
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Hogyan különböztethető meg a spontán 
fejlődés és edzésadaptáció hatása? 

 

 

• A különféle élettani rendszerek adaptációjának jelei. 
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(Spiro)Ergometria a klinikai és a sportági gyakorlatban 
2011. április 20. 



LÉGZÉSI ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

 

• A HARMINCSZOROS REZERV MIATT NINCS LÉNYEGI FUNKCIONÁLIS 
LIMIT 
• Moderált totál vitális kapacitás növekedés 

• Moderált reziduális tüdő volumen csökkenés 

• Növekvő légzésmélység maximális terhelés alatt 

• Nyugalomban és szubmax terhelésnél csökkenő légzésszám és VE 

• Növekvő percventilláció maximális terhelésnél 

 



LÉGZÉSI ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

 

 

• Változatlan pulmonális diffúzió nyugalomban és szubmax terhelésnél 

• Megnövekvő PD maximális terhelésnél 

• Megnövekedett A-VO2 differencia maximális terhelésnél 



SZÍV-KERINGÉSI ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

 

• Csökkent nyugalmi pulzus 

• Csökkent szubmaximális pulzus 

• Csökkent maximális pulzus jól edzett elit sportolóknál 

• Gyorsult megnyugvás a pulzusszámban 



SZÍV-KERINGÉSI ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

• Növekvő kardiorespiratórikus állóképesség 

• Növekvő izomállóképesség 

• Csökkent VO2 nyugalomban és szubmaximális terhelésnél 

• Megnövekedett VO2 max 

• Megnövekedett szív súly, térfogat és üregek 
• Nagyobb balkamra falvastagság 

• Növekedett bal kamra EDV 

• Növekedett vérplazma térfogat 

• Növekvő ütőtérfogat (csökkent ESV, növekedett EDV) 



SZÍV-KERINGÉSI ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

• Csökkent perctérfogat nyugalomban és szubmax terhelésnél 

• Növekvő perctérfogat maximális teljesítménynél 

• Megnövekedett véráramlás az izmokban 
• Az edzett izom kapillarizációja nő 

• Hatékonyabb redistribució 

• Növekvő vérmennyiség 

• Csökkenő vizkozitás és növekvő oxigén szállítás 

• Csökkenő nyugalmi vérnyomás, terhelés alatt változatlan 

 



METABOLIKUS ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

• Nagymértékben megnövekvő VO2 max 

• (idős sportolóknál 8-18 hónap alatt intenzív állóképességi edzéssel 
elérik a lehető legmagasabb oxigénfelvétel mérőszámát) 

• FIATAL GYERMEKKORBAN A KÉSŐBBI VO2 max BEFOLYÁSOLHATÓ !!! 
• Megnövekvő oxidatív enzimaktivitás 

• Növekvő mitokondrium méret és szám 

• A megnövekedett vér térfogatból eredendően növekvő CO és O2 diffuzió 

• A kapilláris sűrűség megnő 







Edzés adaptáció 

Az izom metabolikus adaptációja eredményezi a hosszú távú állóképességi 

javulást. Specificitás elve. 

Metabolic Pathway Adaptation Consequence

Mitochondrial

respiration
 Number & size of

mitochondria

 Rate of

mitochondrial

respiration

 Capacity to oxidize

CHO

 Sensitivity to

stimulation

 Oxygen deficit

 Lactate production

 Activity of TCA

cycle enzymes

 Capacity to oxidize

acetyl CoA



folytatás 

Metabolic pathway Adaptation Consequence

Mitochondrial

respiration
 Activity of –

oxidation enzymes

 Capacity to oxidize

lipid

sparing of muscle

glycogen

Glycogen  Concentration  time to exhaustion

Glycolysis  Activity of

phosphorylase

 Capacity of glycolysis

 LT  Maximal steady state

 Lactate removal  Capacity to normalize

blood & muscle lactate

 Lactate production  Acidosis



Metabolic pathway Adaptation Consequence

Creatine

phosphate
Small   Capacity to rapidly

regenerate ATP

Buffering capacity  Capacity Delays fatigue from

acidosis

 ATP from glycolysis

folytatás 



METABOLIKUS ADAPTÁCIÓ AEROB EDZÉSNÉL 

• Az AnT nagyobb VO2 százaléknál jelentkezik 
• Ennek okai: a megnövekedett laktát elimináció és vázizom enzimek 

       az aerob bázis nagyobb 

 

Csökkent RER 

          oka: növekvő zsírsav felhasználás szénhidrát helyett 

                   nagyobb laktát tolerancia 

Csökkent  nyugalmi metabolikus ráta 

  



KARDIORESPIRATÓRIKUS ADAPTÁCIÓ 
ANAEROB EDZÉSNÉL 

 

 

• Csekély aerob állóképességi teljesítmény növekedés 

• Csekély VO2 növekedés 

• Kis ütőtérfogat növekedés 



Anaerob alaktacid energiaelőállítás 

• A CrP-raktár nagyságrendje:15-19 mmol CrP/1g 
izomzat 

    maximális izomkontrakció esetén 

    max. 5-8 mp-ig elég 

 

• A CrP bomlását a kreatin-kináz katalizálja (CK)  

   vázizom, szívizom, agy 

 



Anaerob alaktacid energiaelőállítás 

• CrP + ADP = ATP + Cr 

 

• A CrP szabad energiája valamivel magasabb, mint 
az ATP-é – ezért lehetséges az ADP gyors 
reszintézise 

 

• Ezért az ATP az izomzatban normál körülmények 
mellett alig, és csak igen rövid ideig csökken 



Anaerob alaktacid energiaelőállítás 

• Szinte mindig mindhárom E-szolgáltató folyamat 
egyszerre megy végbe, mégis… 

 

• …igen intenzív terhelések és E-igény esetén az 
izomzatban az ATP-reszintézise dominál… 

 

• …egy E-ban gazdag foszfát raktárból… 

 

• … a kreatinfoszfátból 



Anaerob laktacid energiaelőállítás 

• CHO-ok (Glikogén, glükóz, fruktóz) bontása O2 nélkül  pyruvát  
laktát 

• Csak a sejtek citoplazmájában megy végbe (enzimek, foszforilizált köztes 
termékek fix helye) 

• Glycolysis  pyruvát ~ aerob E-termelés 

• pyruvát  laktát E Ø, NAD+ (nikotinamid-adenin-dinukleotid) > 
glikolízis folyt. 



Anaerob laktacid energiaelőállítás 

• A laktát sorsa:  
• Nem disszociált formában a vérbe kerül > E-donor > szív, nyugalomban lévő 

izom, vese, máj 

• Nyugalomban lévő, főleg vörös izomban és a szívizomban átalakul pyruváttá és 
belép a citrátciklusba 

• Májban és vesében glükoneogenezis (Cori-kör) 

 



KARDIORESPIRATÓRIKUS ADAPTÁCIÓ 
ERŐFEJLESZTŐ (ELLENÁLLÁSOS) EDZÉSNÉL 

• Csekély növekedés a bal kamra méretében 

• Csökkent nyugalmi pulzus 

• Csökkent szubmaximális szívfrekvencia 

• A nyugalmi vérnyomás csökkenő értéke nagyobb mint állóképességi 
edzésnél 

• Az ellenállásos edzés pozitív hatással van az aerob állóképességre, de 
visszafelé ez nem igaz ( csökkenő izomerő, a reagálás és 
mozdulatgyorsaság csökken, a neuromuszkuláris koordináció romlik, a 
koncentráció csökken) 



Az izom metabolikus adaptációja rövid idejű erőedzés esetén. 

Metabolic pathway Adaptation Consequence

Mitochondrial

respiration
Small  May improve recovery

Glycogen  Concentration  Fuel for glycolysis

Glycolysis  Activity of

phosphorylase

 Rate of glycolysis

 Activity of PFK  Rate of glycolysis

ATP Small   Tolerance of intense

exercise



Metabolic pathway Adaptation Consequence

Creatine

phosphate
 Threshold  Maximal steady state

Buffering capacity No change

Table 6.1:, cont’d. 



ÉLETKOR ÉS ADAPTÁCIÓ 

• A különböző edzettségi jelek a különböző életkorokban eltérően jelennek meg  

• A morfológiai jelek közül a gazdagabb kapilláris hálózatot főleg a fiatal korban kezdett 
állóképességi edzés fejleszti ki  

• A kor előrehaladtával egyre kevésbé jellemző az új kapillárisok kialakulása, inkább a 
meglévő erek remodellációja jelentkezik. Természetesen ez a hatás is előnyös, a fizikai 
aktivitás időskorban is ajánlható, sőt kívánatos. 

•  A másik fontos kardiológiai morfológiai edzésadaptációs jel, a bal kamrai hipertrófia már 
fiatal korban kialakul hozzávetőlegesen minimum két év intenzív edzés hatására. 

•  Az igazi markáns bal kamrai hipertrófia azonban a serdülőkor előrehaladtával, fiatal 
felnőttkorban alakul ki. 

•  Negyvenöt év felett ugyanakkor a különbség a sportoló-nemsportoló között elkezd 
csökkeni, a 6-7. évtizedben pedig a bal kamra hipertrófia már nem tekinthető edzettségi 
jelnek.  

• Forrás: Dr. Csajági Eszter  



ÉLETKOR ÉS ADAPTÁCIÓ 

• A légző rendszer edzésadaptációja méréskelt, a spontán fejlődés 
hatása nagyobb, a percventilláció nyomon követi a testméretbeli 
növekedést. 

• Kifejezett edzésadaptációs jelnek azt kell tekintenünk, ha a maximális 
terheléseknél az u.n. respirációs kompenzációs fázis megjelenik. 
Ennek azonban feltétele, hogy az anaerob rendszerek közül a laktacid 
igénybevétel jelentős legyen. 



ÉLETKOR ÉS ADAPTÁCIÓ 

• Az anaerob rendszer adaptációja csak pubertás után válik kifejezetté, 
a feltételek addig nem állnak rendelkezésre. 

• A genetikai adottságok kifejezettek, az izom rostösszetétele (ST%) 
meghatározza az anaerob adaptáció mértékét. 

• Az anaerob energiaellátó rendszerek befolyásolják az izom 
működését, az izom kontrakciókhoz szükséges kínálatot, annak 
sebességét és mennyiségét. 



ÉLETKOR ÉS ADAPTÁCIÓ 

• A vázizom adaptációja a specifitás elve mentén érvényesül, a 
különféle típusú erőkifejtések fejleszthetősége eltérő. 

• A legnagyobb korlátok a gyors (robbanékony) erőfejlesztésnél vannak, 
de ennek nem csak morfológiai okai vannak, hanem a vezérlés 
(koordináció) is jelentős szerepet játszik. 

• A maximális (statikus) erő és az explozív erő közötti összefüggés nem 
lineáris, az energiaeltárolási képesség adaptációja a morfológiai 
tulajdonságok miatt korlátozott. 



ÉLETKOR ÉS ADAPTÁCIÓ 

• Összefoglalva: 
• A pubertás előtti korszakban az edzés munka támogatja a spontán fejlődést, 

különösen az idegrendszeri szabályozást és az aerob rendszer alapjainak 
lerakását. 

• Az érés után lehetőség nyílik a képességek mögött álló szervek, 
szervrendszerek funkciójának intenzívebb növelésére, az edzésmunka 
adaptációjának provokálására. 

• A különféle edzéseszközök transzfer hatása a képességek közepes szintjéig 
hatékony, de a kor előrehaladtával a specifitás elve egyre inkább érvényesül. 

• A specifikus hatások azonban nagyban függnek az egyéni tulajdonságoktól, 4-
5 éves edzésmunka után már az egyénre szabott képzés (elitképzés) lehet csak 
hatékony. 



Köszönöm figyelmüket ! 
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