




Sport – Kultúra – Életminôség
Köszöntjük Pécsen, Európa Kulturális Fôvárosában

Az Európai Unió döntésének eredményeként 2010-ben, a németországi Essen és a törökországi Isztambul
mellett, a hazánkat is reprezentáló Pécs viselheti az „Európa Kulturális Fôvárosa" megtisztelô címet. Ennek a
konferenciának a létrejöttében tehát a kultúra jelenti a kulcsszót és az összekötô elemet, amelynek kapcsán a
Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Sporttudományi Társaság a nemzetközi tanácskozás közös megrendezé-
se érdekében egymásra talált.  

A kultúra – a legáltalánosabb értelmezés szerint – „az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek
összessége". Magától értetôdô, hogy az anyagi értékek alkotásában is az emberi szellem a teremtô erô. Kultu-
ráltságunk és mûveltségünk színvonala révén tudunk eligazodni a számunkra fontos, az életminôségünket
meghatározó értékek, normák világában, s az egészségünket, életünket fenyegetô, veszélyeztetô hatások felis-
merésében is. 

A 21. századi testkultúra – a tánc- és mozgásmûvészettel, a verseny- és élsporttal, az olimpiai játékokkal, a
mindenki sportjával, az iskolai testneveléssel és diáksporttal, a fogyatékkal élôk sportjával, s természetesen, a
hozzájuk tartozó óriási ismeretanyaggal – elôdeink felbecsülhetetlen értékû szellemi hagyatéka. A világ sport-
kultúrája, a tudományágakhoz és a mûvészetekhez hasonlóan, egyetemes kultúránk szerves része, az embe-
riség kincse. Hazánk sportkultúrája – ennek megfelelôen – nemzeti vagyon, olyan kincs, amellyel kötelessé-
günk okosan gazdálkodni saját élhetô világunk megóvása, fejlesztése érdekében. 

A mozgás alapvetô élettani szükséglet, különösen a fejlôdésben lévô szervezet számára nélkülözhetetlen. Tes-
ti-lelki egészségünk fenntartása, fittségünk karbantartása érdekében a rendszeres, szakszerû testmozgás min-
den életkorban létfontosságú, hiánya komoly rizikótényezô. Következménye számos, ún. civilizációs betegség,
amelyek nemcsak testi, hanem lelki egészségünket is veszélyeztetik. A túlnyomórészt ülô életmód – elsôsorban
a civilizált országokban – általános társadalmi probléma, amely, természetesen, foglalkoztatja az érintett tudo-
mányágakat. Az orvostudomány és a sporttudomány képviselôi, továbbá a társadalomtudósok már évtizedek-
kel ezelôtt felhívták a figyelmet a növekvô veszélyekre, és igyekeztek a globális fenyegetésre globális választ ad-
ni. Világszerte több mozgalom is indult a testmozgás népszerûsítése, szélesebb körû elterjesztése érdekében.
A teljesség igénye nélkül néhány példa: Challenge Day, Sport for All, Agita São Paulo, illetve Agita Mundo,
HEPA (Health-Enhancing Physical Activity) Europe. 

Az Amerikai Sportorvosi Kollégium (ACSM) ebben az évben indította el, igen részletesen és magas színvona-
lon kidolgozott, globális elterjesztésre szánt „Mozgás mint gyógyszer" ("Exercise is Medicine" – EIM) program-
ját, amelytôl az emberek egészségi, fittségi állapotának jelentôs javulását várják – nemcsak az Egyesült Álla-
mokban! A sportért felelôs miniszterek értekezletein és a testnevelési világ fórumokon, a szakemberek és a
döntéshozók rendre felemelik szavukat az iskolai testnevelés és sport fejlesztése érdekében (legutóbb éppen ez
év júliusában a Havannai Testnevelési Világ Fórumon adtak ki errôl deklarációt), azonban mindeddig a vára-
kozásoktól elmaradó hatékonysággal. Kedvezô jeladásnak számít ellenben, hogy a felelôsséget érzô és korsze-
rûen gondolkodó kormányzatok – közöttük hazánkban is – tisztában vannak a rendszeres testmozgás, a sport
egészségre gyakorolt hatásának társadalmi jelentôségével, és kiemelt stratégiai feladatuknak tartják annak át-
fogó korszerûsítését, fejlesztését. 

Két napra tervezett konferenciánk programja szerteágazó: az életminôség és a sportkultúra összefüggéseinek
bemutatásától kezdve, az idôskorúak testedzésével kapcsolatos tapasztalatoknak, továbbá a nevelés és a tár-
sadalom egymásra hatásának az elemzésén át, egészen az edzett szív és a teljesítmény témakörében végzett
kutatási eredményeknek a tárgyalásáig terjed. Ezt a színes és gazdag tematikát a sport, a kultúra és az élet-
minôség szoros egymásba fonódása rendezi a társadalomfejlôdés szempontjából fontos és értékes csokorba.

A szervezôk és a rendezôk nevében tisztelettel köszöntjük külföldi és hazai vendégeinket, a világ távoli része-
ibôl és hazánkból Pécsre látogató felkért elôadókat, nemzetközileg elismert, kiváló sportszakembereket, tudó-
sokat, akiknek a közremûködése, tudásuk, tapasztalatuk átadása a legértékesebb hozzájárulás a rendezvény
sikeréhez. Köszöntjük a poszter-bemutató szép számmal bejelentkezett külföldi és hazai résztvevôit, és a hall-
gatókat! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a rendezvény fôvédnökét, védnökeit, támogatóit, közöttük a
házigazda intézmény vezetôit, akik értékes erkölcsi és anyagi támogatásukkal a „Pécs 2010 – Európa Kulturá-
lis Fôvárosa" program keretében lehetôvé tették a nemzetközi sporttudományi konferencia megvalósítását.

RRééttssáággii  EErrzzsséébbeett  TTóótthh  MMiikkllóóss    
iiggaazzggaattóó eellnnöökk

PPTTEE  TTTTKK  TTeessttnneevveellééss--  ééss  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  IInnttéézzeett MMaaggyyaarr  SSppoorrttttuuddoommáánnyyii  TTáárrssaassáágg
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Sport – Culture – Quality of Life
Welcome to Pécs, the European Capital of Culture 2010 

As a result of decisions made by the European Union, Pécs, representing our Country alongside Essen
(Germany) and Istanbul (Turkey) will also bear the respectful title of  „Pécs – 2010 European Capital of Culture".

Therefore the key word for this conference is CULTURE which is the binding element in bringing together
the University of Science in Pécs and the Hungarian Society of Sport Science in the mutual interest of orga-
nizing this international event. 

According to the widest interpretation of the word, CULTURE is the summation of all the material and intel-
lectual values created by humanity. It is therefore evident that even the achievements of a material value are
the result of efforts of human spirit and creativity. With a high level of education and cultural knowledge, we
are able to properly orient ourselves amongst the important and deciding norms which affect our quality of life.
This truth is also valid if approached from the opposite end: education and culture help us recognize and iden-
tify the risks and health threatening effects in our lives.

The sport culture of the XXI. century, including dance- and eurhythmics, competitive, (that is elite-  or spec-
tator-sports), Olympic Games, Sports for All, physical education and school sports, sports for the disabled,
alongside the enormous accumulated knowledge passed on by our ancestors represent an invaluable intellec-
tual heritage. The sport culture of our world similarly to science and the arts is a basic element of culture in
general, and in being so, is a treasure of humanity. Therefore the sport culture of our country is an essential
element of our national treasure, a value that we have to guard and utilize with great care towards the further
development of our livable future. 

The healthy demand of movement is an elementary biological necessity, primarily for the body and organs
during stages of development. The use of regular, guided, and systematic exercise is crucial for maintaining
physical and mental wellbeing and permanent fitness for every age group. On the other hand, the lack of it,
represents serious risk-factors; for instance the so called typical illnesses of civilization, which is threatening
our physical and mental health. The professions, jobs for example, which demand sitting in  offices for most
of the day, in many modern societies represent a general social problem. These of course come to the atten-
tion and consideration of respective scientific fields. Representatives of physicians and sport scientists as well
as social experts have decades ago brought to light and alerted us to the increasing global dangers of this phe-
nomena and have endeavored to give global answers by popularizing  various events towards spreading a
healthy life style with the inclusion of physical activity. Without attempting to provide a comprehensive list,
some examples of these efforts are: Challenge Day, Sports for All, Agita Sao Paulo, that is Agita Mundo, HEPA
(Health-Enhancing Physical Activity) Europe.   

The American College of Sport Medicine just this year has launched its detailed and high level program –
Exercise is Medicine – which is destined for world wide distribution. They expect considerable improvement in
people’s health and fitness, not just in the United States. The best professionals within the field as well as deci-
sion making politicians, amongst others, frequently raise the issue of further development of physical educa-
tion and sport, (last July the World Forum on Physical Education in Havana summarized its activity with a
declaration regarding this subject), although the effectiveness of these efforts described above have yet to show
satisfactory results and fall well short of expectations thus far. On the contrary, there are also positive signals
in countries, amongst them ours, Hungary, where the leading politicians respond to their significant respon-
sibility with regards to these questions and who think and act seriously towards an improvement of the situ-
ation. Acknowledging the importance of systematic exercise and the positive effects of sport in general health
they regard overall sport development and modernization a strategic task. 

We’ve planned a two day conference to encompass a wide ranging program beginning with expounding the
interdependence of sport culture and quality of life. We then consider our experience regarding sport activity
and fitness of our elderly generation and analyze the mutual effects of education and society. We finally end
with detailing the results of our latest researches around the theme of the well trained heart and the aspects
of performance. From the point of view of the development of our society, these colorful and rich program-ele-
ments are tied together to create a significant and valuable package bearing the „Sport – Culture – Quality of
life" slogan. 

On behalf of the organizers and hosts we would like to greet the domestic and foreign guests, speakers and
the interested public as well with great respect. With distinguished respect we say many thanks to our patrons
and sponsors for their moral as well as their financial support, which have been the essential prerequisites of
the embodiment and completion of the successful conference under the title: "Pécs 2010 – European Capital
of Culture".  

EErrzzsséébbeett  RRééttssáággii MMiikkllóóss  TTóótthh  
DDiirreeccttoorr PPrreessiiddeenntt

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPééccss,,  FFaaccuullttyy  ooff  SScciieenncceess HHuunnggaarriiaann  SSoocciieettyy  ooff  SSppoorrtt                      
IInnssttiittuuttee  ooff  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSppoorrtt  SScciieenncceess SScciieennccee
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„SPORT – KULTÚRA – ÉLETMINÔSÉG”
Sport – Culture – Quality of Life

Nemzetközi Sporttudományi Konferencia
International Conference on Sport Science

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  rreennddeezzôôii//OOrrggaanniisseerrss  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee
Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet 

Magyar Sporttudományi Társaság

Program és elôadáskivonatok
Program and Abstracts

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  hheellyyee//VVeennuuee  ooff  tthhee  CCoonnffeerreennccee
Pécsi Tudományegyetem TTK BTK Konferenciaterem

7644 Pécs, Ifjúság útja 6.

22001100..  ookkttóóbbeerr  2288--2299..
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Fôvédnök/Chief-Patron

DDrr..  SScchhmmiitttt  PPááll
a Magyar Köztársaság elnöke

President of the Hungarian Republic

Védnökök/Patrons

CCzzeennee  AAttttiillaa  
a Nemzeti Erôforrás Minisztérium sportért felelôs államtitkára 

DDrr..  BBóóddiiss  JJóózzsseeff  
a Pécsi Tudományegyetem rektora

DDrr..  TTuullaassssaayy  TTiivvaaddaarr  
a Semmelweis Egyetem rektora

DDrr..  PPáávvaa  ZZssoolltt  
Pécs polgármestere

MMoollnnáárr  ZZoollttáánn  
a Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkára

DDrr..  OOrrmmaaii  LLáásszzllóó  
Magyar Edzôk Társaságának elnöke

DDrr..  GGéémmeessii  GGyyöörrggyy  
a Nemzeti Sportszövetség elnöke

TTáámmooggaattóókk//SSppoonnssoorrss
Nemzeti Erôforrás Minisztérium Sportért Felelôs Államtitkárság

Pécs Város Önkormányzata
Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem
Magyar Olimpiai Bizottság
Magyar Edzôk Társasága
Nemzeti Sportszövetség

Program • Nemzetközi Sporttudományi Konferencia6

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
tt

u
d

o
m

á
n

y
i 

S
z
e
m

le
 •

 1
1
. 

é
v
fo

ly
a
m

 4
3
. 

sz
á
m

 •
 2

0
1
0
/3

Szemle 03-42  2010/10/14 09:50  Page 6



Program

22001100..  ookkttóóbbeerr  2288..  ccssüüttöörrttöökk

10.00 Regisztráció/Registration 

13.00 Ünnepélyes megnyitó/Opening Ceremony
Köszöntések/Greetings

14.00 Plenáris ülés/Plenary Session

Életminôség és sportkultúra/Quality of Life and Culture of Sport
ÜÜlléésseellnnöökköökk//CChhaaiirrmmeenn::
Kovács L. Gábor, Pécsi Tudományegyetem
Tóth Miklós, Semmelweis Egyetem

14.10 PPrroommoottiioonn  ooff  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  ––  TThhee  EExxppeerriieennccee  ooff  AAggiittaa  SSããoo  PPaauulloo
AA  tteessttmmoozzggááss  nnééppsszzeerrûûssííttééssee  ––  AA  „„MMoozzdduulljj  SSããoo  PPaauulloo""  kkeezzddeemméénnyyeezzééss  ttaappaasszzttaallaattaaii
Sandra Matsudo, University FMU – CELAFISCS, São Paulo, Brasil 

14.40 AA  mmaaggyyaarr  nnééppeeggéésszzssééggüüggyy  kkiihhíívváássaaii  ééss  lleehheettôôssééggeeii
CChhaalllleennggeess  aanndd  PPoossssiibbiilliittiieess  ooff  HHuunnggaarriiaann  HHeeaalltthh  CCaarree
Ádány Róza, Debreceni Egyetem

15.00 ""EExxeerrcciissee  aanndd  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  GGuuiiddee  ffoorr  HHeeaalltthh  PPrroommoottiioonn""  iinn  JJaappaann
--  TToo  PPrreevveenntt  LLiiffeessttyyllee--rreellaatteedd  DDiisseeaasseess
,,,,ÚÚttmmuuttaattóó  aa  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittáássssaall  vvééggzzeetttt  eeggéésszzssééggmmeeggôôrrzzéésshheezz""  JJaappáánnbbaann  
--  aazz  éélleettmmóóddddaall  kkaappccssoollaattooss  bbeetteeggssééggeekk  mmeeggeellôôzzééssee  éérrddeekkéébbeenn        
Higuchi Mitsuru, Waseda University Tokyo, Japan 

15.30 KKiissggyyeerrmmeekkeekk  éélleettmmiinnôôssééggee  aazz  IIDDEEFFIICCSS  kkuuttaattááss  ttüükkrréébbeenn::  kküüllöönnööss  tteekkiinntteetttteell  
aa  ffiizziikkaaii  aakkttiivviittáássrraa
LLiiffee  QQuuaalliittyy  ooff  CChhiillddrreenn  iinn  tthhee  IIDDEEFFIICCSS  SSttuuddyy,,  FFooccuussiinngg  oonn  tthhee  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy
Molnár Dénes, Pécsi Tudományegyetem 

15.50 Kávészünet/Coffee break 

16.00 Plenáris ülés/Plenary Session

Öregedés és testedzés/Aging and Physical Activity
ÜÜlléésseellnnöökköökk//CChhaaiirrmmeenn::  
Jakab Gábor, Pécsi Tudományegyetem
Tihanyi József, Semmelweis Egyetem

16.10 TTeesstteeddzzééss,,  öörreeggeeddééss  ééss  éélleettmmiinnôôsséégg
PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy,,  AAggiinngg,,  aanndd  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee
Hortobágyi Tibor, East Carolina University, USA

16.40 TThhee  eeffffeecctt  ooff  pphhyyssiiccaall  eexxeerrcciissee  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  iinntteerrvveennttiioonn  oonn  ooxxiiddaattiivvee  
aanndd  iinnffllaammmmaattoorryy  mmaarrkkeerrss  iinn  aaggiinngg
AA  tteessttmmoozzggááss  ééss  aa  ttáápplláállkkoozzááss  hhaattáássaa  aazz  ooxxiiddaattíívv  
ééss  ggyyuullllaaddáássooss  ffoollyyaammaattookk  mmaarrkkeerrjjeeiirree  iiddôôsseebbbbeekkbbeenn
Abraham Reznick, Technion University, Israel

17.10 AA  tteesstteeddzzééss  hhaattáássaa  aa  hhuummáánn  vváázziizzoommzzaatt  öörreeggeeddéésséétt  bbeeffoollyyáássoollóó  lliizziinn  aacceettiilláállóókkrraa  ééss  ddeeaacceettiilláállóókkrraa
TThhee  EEffffeeccttss  ooff  EExxeerrcciissee  oonn  LLyyssiinnee  AAcceettyyllaattoorrss  aanndd  DDeeaacceettyyllaattoorrss  iinn  HHuummaann  SSkkeelleettaall  MMuussccllee
Radák Zsolt, Semmelweis Egyetem 

17.30 LLeehheett  eeggéésszzssééggeesseenn  öörreeggeeddnnii??
IIss  HHeeaalltthhyy  AAggiinngg  FFeeaassiibbllee??
Martos Éva, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest  

18.00 Villányi kirándulás, vacsora-fogadás
EExxccuurrssiioonn  ttoo  VViilllláánnyy,,  DDiinnnneerr  rreecceeppttiioonn
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22001100..  ookkttóóbbeerr  2299..  ppéénntteekk

08.00 Regisztráció/Registration
09.00 Plenáris ülés/Plenary Session

Nevelés és társadalom/Education and Society

ÜÜlléésseellnnöökköökk//CChhaaiirrmmeenn::
Bognár József, Semmelweis Egyetem
Geresdi István, Pécsi Tudományegyetem

09.10 AAzz  oolliimmppiiaaii  eesszzmmee  ééss  aa  ssppoorrttkkuullttúúrraa  sszzeerreeppee  aa  ffiiaattaallookk  nneevveelléésséébbeenn
TThhee  RRoollee  ooff  tthhee  OOllyymmppiicc  SSppiirriitt  iinn  tthhee  EEdduuccaattiioonn  ooff  tthhee  YYoouutthh
Szabó Tamás, Magyar Olimpiai Bizottság

09.30 PPaarraaddiiggmmaavváállttááss  sszzüükkssééggeessssééggee  aazz  eeggéésszzssééggnneevveellééssbbeenn
CChhaannggee  ooff  PPaarraaddiiggmm  iinn  HHeeaalltthh  EEdduuccaattiioonn
Tompa Anna, Semmelweis Egyetem 

09.50 KKuullttúúrraa,,  éélleettmmiinnôôsséégg,,  ssppoorrtt  ––  PPaarraaddiiggmmaavváállttóó  jjöövvôôtteerrvveezzééss  ééss  mmeeggvvaallóóssííttááss
CCuullttuurree,,  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee,,    SSppoorrtt    ––  FFuuttuurree--ppllaannnniinngg  aanndd  RReeaalliizzaattiioonn  wwiitthh  PPaarraaddiiggmm  EExxcchhaannggee
Györfi János, Nemzeti Sportszövetség

10.10 NNeevveellôô  ttáárrssaaddaalloomm  ––  nneevveellôô  ssppoorrtt//EEdduuccaattiioonn  aanndd  SSoocciieettyy  ––  EEdduuccaattiioonn  vviiaa  SSppoorrtt
Gombocz János, Semmelweis Egyetem

10.30 SSoocciiaall  EExxcclluussiioonn//IInncclluussiioonn  iinn  tthhee  CCoonntteexxtt  ooff  HHuunnggaarriiaann  SSppoorrtt
TTáárrssaaddaallmmii  kkiirreekkeesszzttééss  ééss  bbeeffooggaaddááss  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrtt  kkoonntteexxttuussáábbaann
Földesiné Szabó Gyöngyi, Semmelweis Egyetem 

11.00 Poszter-bemutató/Poster Session
ÜÜlléésseellnnöökk//CChhaaiirrmmeenn::  
Apor Péter
TTáárrsseellnnöökköökk//CCoo--CChhaaiirrmmeenn::
Baráth László, Hamar Pál, Honfi László, Ihász Ferenc, Józsa Rita, Ozsváth Károly, Wilhelm Márta

12.30 Ebédszünet/Lunch break

14.00 Plenáris ülés/Plenary Session 

Edzett szív és teljesítmény/Trained Heart and Performance
ÜÜlléésseellnnöökköökk//CChhaaiirrmmeenn::
Pucsok József, Országos Sportegészségügyi Intézet 
Martos Éva, Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

14.10 PPllaassmmaa  ccaatteecchhoollaammiinneess,,  nniittrriicc  ooxxiiddee  aanndd  bblloooodd  vveelloocciittyy  iinn  sspprriinntteerrss  aanndd  lloonngg--ddiissttaannccee  rruunnnneerrss
PPllaazzmmaa  kkaatteekkoollaammiinnookk,,  nniittrrooggéénn--ooxxiidd  ééss  vvéérr--áárraammlláássii  sseebbeesssséégg  sspprriinntteerreekkbbeenn  ééss  hhoosssszzúúttáávvffuuttóókkbbaann
Paula Tavares, Universidade de Coimbra, Portugal

14.40 AAzz  eeddzzeetttt  sszzíívv
AAtthhlleettee’’ss  HHeeaarrtt
Pavlik Gábor, Semmelweis Egyetem 

15.00 SSppoorrttoollóókk  kkaarrddiioollóóggiiaaii  sszzûûrrééssee
CCaarrddiioollooggiicc  ssccrreeeenniinngg  ooff  ccoommppeettiittiivvee  aatthhlleetteess
Merkely Béla, Semmelweis Egyetem

15.20 AA  rreeppoollaarriizzáácciióóss  rreezzeerrvv  vviizzssggáállaattáánnaakk  jjeelleennttôôssééggee  ssppoorrttoollóókkbbaann
TThhee  ssiiggnniiffiiccaannccee    ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  tthhee  rreeppoollaarriissaattiioonn  rreesseerrvvee  iinn  tthhee  aatthhlleetteess
Lengyel Csaba, Szegedi Tudományegyetem

15.40 SSppoorrttoollóóii  tteelljjeessííttmméénnyytt  jjóóssoollóó  ggéénnvvaarriiáánnssookk  mmaaggyyaarr  ééllssppoorrttoollóókkbbaann
PPrrooggnnoossttiicc  ggeennee  vvaarriiaattiioonnss  ooff  ppeerrffoorrmmaanncceess  ooff  tthhee  HHuunnggaarriiaann  aatthhlleetteess
Györe István, HM HEK Orvosélettani Osztály

16.00 A konferencia zárása/Closing of the Conference

Program • VNemzetközi Sporttudományi Konferencia8
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TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS BEFOGADÁS 
A MAGYAR SPORT KONTEXTUSÁBAN
FFööllddeessiinnéé  SSzzaabbóó  GGyyöönnggyyii
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ffoollddeessii@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu  

A társadalmi kirekesztés és befogadás kutatását, miként vi-
lágszerte, a magyar sportban is megelôzte a szegénység és a
sport összefüggéseinek elemzése.  Ha nem is széles körben,
de már az államszocializmus idôszakában is végeztek vizs-
gálatokat arról, hogy aki szegény, az a legszegényebb, még
a sportban is. Az 1989-1990-es politikai rendszerváltás
után, a tabu témák megszûnésével és a társadalmi távolsá-
gok növekedésével párhuzamosan megnövekedett az érdek-
lôdés a sportbeli esélyegyenlôtlenség tanulmányozása iránt,
de annak ellenére, hogy éppen az elmúlt két évtizedben
nyert igazán teret a hazai társadalomtudományokban a ki-
rekesztés és a befogadás koncepciója, a sportot még soha
nem kutatták átfogóan ebben a kontextusban. Az elôadás e
hiátus enyhítésére tesz kísérletet. Célja, hogy választ keres-
sen a következô kérdésekre. Tapasztalható-e a társadalmi
kirekesztés jelensége a magyar sportban? Milyen összefüg-
gések figyelhetôk meg az életkor, a nem, a lakóhely, a társa-
dalmi-gazdasági státus, a kulturális, valamint a szociális tô-
ke és a kirekesztettség között? Hogyan értelmezik a magyar
sport kulcsszereplôi a társadalmi kirekesztés és befogadás
fogalmát? Milyen mértékben eszköz a sport hazánkban a
marginalizált csoportok integrációjának elôsegítésére? A vá-
laszadáshoz szükséges információk megszerzéséhez az aláb-
bi módszerek kerültek felhasználásra: A lakosság sportolá-
sára vonatkozó közelmúltbeli kutatatási adatok másodelem-
zése a deprivációra fókuszálva; mélyinterjú a hazai sportme-
nedzsment néhány kulcsemberével a társadalmi kirekesztés
és befogadás értelmezésérôl (N=15); releváns dokumentu-
mok elemzése abból a szempontból, milyen intézkedések
születtek a sportban és a szociálpolitikában a sport felhasz-
nálására a kirekesztés elleni küzdelem hatékonysága érde-
kében. Az eredmények azt mutatják, hogy a kirekesztés gya-
kori jelenség a magyar sport minden területén.  Egymással
kölcsönhatásban legerôsebben a szegénységgel, az iskolá-
zottsággal, a lakóhellyel (régióval) és az etnikai hovatarto-
zással van összefüggésben. Gyermekkorban kezdôdik és ál-
talában a teljes életcikluson át végigkíséri az egyént. A
sportból kirekesztettek zömmel fél-analfabéták, munkanél-
küliek, alulképzettek, lakáskörülményeik nyomorúságosak,
egészségi állapotuk rossz és jórészt a roma etnikai kisebb-
séghez tartoznak. A leginkább veszélyeztetett csoportok
olyan reménytelen helyzetben vannak gazdaságilag, szoci-
álisan és kulturálisan, hogy képtelenek önállóan úrrá lenni
saját helyzetükön, a sport kívül esik látóhatárukon. Külön-
féle társadalmi intézményekben próbálnak segíteni rajtuk, a
sportban azonban rendszerint magukra maradnak.  Joguk
van ugyan sportolni, de esélyük sincs arra, hogy éljenek is
jogaikkal. A sportegyesületek, szövetségek célkitûzései álta-
lában nem tartalmazzák a társadalmi kirekesztettség elleni
küzdelmet, a hazai sportkultúrából hiányzik a befogadás,
mint érték.  Másfelôl az önkormányzatok politikai kultúrája
sem foglalja magában a sport társadalmi értékeinek megbe-
csülését, így szociálpolitikájuk sem tekinti a sportot a társa-
dalmi integráció egyik lehetséges eszközének. Az idevágó
kormányzati dokumentumok megfogalmazzák a kirekesztés
elleni küzdelmet a sportban is, de realizált cselekvési tervek
elvétve akadnak. A magyar lakosság sportaktivitása alacso-
nyabb és a távolmaradók befogadására irányuló szándék
negatívabb, mint amilyen lehetne még a jelenlegi globális
pénzügyi válság mellett is. Az elôadás fô következtetése az,
hogy a hazai sportpolitika kedvezô elmozdulása a kirekesz-
tettség csökkentése érdekében elsôsorban nem gazdasági

tényezôktôl, hanem a mindenkori kormányzat elszántságá-
tól függ.  Ennek tartós hiánya érzôdik egyrészt a hazai
sportkultúra egyoldalúságán, másrészt a sport negligálásán
a kirekesztéssel sújtott társadalmi csoportok befogadására
készülô tervek és programok összeállításakor.

SOCIAL EXCLUSION/INCLUSION 
IN THE CONTEXT OF HUNGARIAN SPORT
GGyyöönnggyyii  SSzzaabbóó  FFööllddeessii
Semmelweis University Faculty of Physical Education and
Sport Science, Budapest

Similarly to international trends the investigation of social
exclusion/inclusion from sport was preceded by studying
the impact of poverty on sport participation also in
Hungary. Research was made on the inequalities of chances
and on the disadvantageous position of lower classes in
sport even in state socialism. Following the transformation
of the political regime in 1989-1990 there was a growing
interest in exploring unequal social opportunities in sport
not only by marginal social groups but by the increasing
number of low middle class people dropping behind.
However, Hungarian sport has never been studied in the
context of social exclusion/inclusion. The aim of this paper
is to approach sport in Hungary from these perspectives.
Attempts are made to answer to the following questions: In
which fields of Hungarian sport can social exclusion be
observed? How is social exclusion from sport linked to age,
gender, dwelling place, socio-economic status, and to the
lack of cultural and social capital? How is the concept of
social exclusion/inclusion understood by the actors in
Hungarian sport? How can sport be used as a means to pro-
mote social inclusion for people marginalized by economic,
social, and cultural barriers? In order to give answers to the
above questions the following methods were used: Analyses
of recent research findings on Hungarians’ sport participa-
tion with focus on deprivation. In depth-interviews with key
persons (N= 15) in Hungarian sport with the aim to discov-
er how the concept of social exclusion/inclusion is under-
stood by them. Analyses of documents to explore which
measures have been taken by sport policy to tackle social
exclusion. The results show that exclusion from sport is
widespread in Hungarian society. It is linked to poverty,
education, ethnicity, age, and settlements in a combined
way. It is established in early childhood and lasts in the
whole life cycle. The key excluded groups are in hopeless
situation from economic, social and cultural aspects, so
they cannot overcome this problem alone. They receive
assistance in several other areas, but they are left to their
own resources in sport related issues. Legally they should
have access to sport but they cannot claim their rights. The
concept of combating social exclusion is generally not incor-
porated into the objectives and values of sport clubs and
federations; it has not been yet an integral part of sport cul-
ture in Hungary. Government documents contain declara-
tions in connection to tackle social exclusion, but very few
actions are implemented to promote social inclusion. A
major conclusion of the paper is that a serious modification
of sport policy does not depend mainly on the lack of finan-
cial recourses but on the lack of a strong determination of
the Government. The Hungarian population’s involvements
in sporting activity and the intention for their inclusion are
much lower than it could be under the present economic
circumstances. In today’s Hungarian sport shortage of
money and waste of money can be notice simultaneously.
The heterogeneous Hungarian club sector could contribute

9Elôadáskivonatok • Nemzetközi Sporttudományi Konferencia
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to combating exclusion but the majority of them lack the
culture of dealing with such social issue. The want of soli-
darity is one of the main characteristics in today’s
Hungarian sport. At the end a few recommendations are
made for promoting alterations both at governmental and
community level. 

NEVELÔ TÁRSADALOM – NEVELÔ SPORT
GGoommbboocczz  JJáánnooss  
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  ggoommbboocczz@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

A sport autonómiájának védelmében jelentôs teoretikusok
többször is felhívták a figyelmet arra, hogy a sport sírásóivá
válhatnak a ráerôltetett sporton kívüli célok. Nem engedhe-
tô meg, hogy a sport tetszés szerinti eszköze legyen külsô
megbízatások teljesítésének. Értékelméleti szempontból
ugyanis a sport öncélú tevékenység – hangoztatták – nincs
magasabb érték, aminek alá kellene rendelôdnie. Így hát
nem is rendelhetô alá egészségügyi,  pedagógiai és más kül-
sô célok szolgálatának, mint ahogy ezt a kívülálló társada-
lom gyakran elvárja. Az insrumentalizáció árt a sportnak,
deformálja, kivetkôzteti önmagából. Azt azonban az instru-
mentalizáló törekvések legszigorúbb kritizálói is természe-
tesnek, sôt kívánatosnak tartják, hogy a sport pedagógiai,
egészségügyi hozadékát a tudományos kutatás feltárja.
Tapasztalatunk szerint a sportszakmán kívüli társadalom
igen keveset tud a sportegyesületekben folyó nevelô munká-
ról, s alig-alig érdeklôdik iránta. Még a professzionális neve-
lôk, a pedagógusok is alulinformáltak abban, hogy sportoló
diákjaik milyen pedagógiai hatásrendszer - többnyire - elô-
relendítô többletével fejleszthetik személyiségüket. A neve-
lésben legilletékesebb szülôi oldal is tájékozatlan a sport pe-
dagógiai hozadékával kapcsolatban. 
A pedagógiai erôk összehangolt, jó mûködéséért felelôs po-
litikusok sem ismerhetik, ismerik a magyar sportban rejlô
pedagógiai potenciált, mert maga a sportszféra is adós en-
nek feltárásával és láttató bemutatásával. Az elôadó a tár-
sadalom nevelési rendszerének egyik fontos elemeként ér-
telmezi a magyar sportot és ennek a kitüntetett alrendszer-
nek az aktuális problémáit elemzi 

EDUCATION AND SOCIETY – EDUCATION VIA SPORT
JJáánnooss  GGoommbboocczz
Semmelweis University Faculty of Physical Education and
Sport Science, Budapest

For protecting the autonomy of sport, excellent theoreti-
cians warned those individuals, who force accepting outside
targets for sport activity, that on this way they could
become grave-diggers of sport. It is not permissible that
sport be an instrument for achieving goals for any kind of
outside interest. Because - they emphasized - from the
point of view of theory on values, the sport activity is being
destined for its own end, and there are no higher values to
which it (the sport) should be subordinated. Therefore it
must not be done to any other goals including even health
or pedagogy oriented matters as may be expected by the
outsiders of sport circles in our society.  The instrumental-
ity is detrimental for sport, deforms it and puts it upside
down. However, even the most severe critics of instrumen-
tality take it as granted and as natural that the benefit of
sport on the field of pedagogy as well as on health issues
should be revealed by scientific research.
Based upon our experience, the outside society of the sports
world knows very little about the educational activity of the
sport clubs, the interest towards this area is rather limited.

Even the professional educators are not informed enough
about how their students can further develop their person-
ality with various and effective pedagogical systems and
methods. Even further: the parents themselves, who sup-
posed to play the most evident role in the educational
process, usually are also lack of adequate information
regarding the benefit of sport pedagogy.
The politicians who are primarily responsible for the har-
mony and cooperation between the different decisive part-
ners in pedagogy, generally also do not know really the real
potential within the Hungarian sport in this respect, since
itself the sport sphere is in dept with the exploration and
visual description of the things above.
The lecturer interprets Hungarian sport as one of the
important elements in the entire system of social education
and analyzes the actual problems of this distinguished sub-
system.

KULTÚRA – ÉLETMINÔSÉG – SPORT
PARADIGMAVÁLTÓ JÖVÔTERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS
GGyyöörrffii  JJáánnooss  
Nemzeti Sportszövetség, Budapest 
EE--mmaaiill::  jjggyyoorrffii@@nnsssszz..hhuu,,  ggyyoorrffiijjaannooss@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

Szellemi, erkölcsi válság, a mentális szövet mállási folyama-
tai végre ráterelhetik a figyelmet a paradigmaváltó megoldá-
sok szükségességére. A beavatkozások „sok kis lépéses"
taktikájának kudarca, radikálisabb kiútkeresési irányokat
vet fel, miközben ez a folyamat tartósan forráshiányos hely-
zetben zajlik, ugyanakkor a humán területek egymással - a
megoldandó problémák sokasága miatt - versenyhelyzetben
vannak. A „sport stratégiai ágazattá" emelése a humán kul-
túra új típusú megközelítését is megköveteli. Az új típusú
rendezettséggel, komplexitással bíró sportterület a társadal-
mi folyamatokban, stabilizáló tényezôként képes viselkedni,
ezért jövôtervezési folyamatai rendkívül fontosak. 

CULTURE – LIFE QUALITY – SPORT
FUTURE-PLANNING 
AND REALIZATION WITH PARADIGM EXCHANGE
GGyyöörrffii  JJáánnooss  
Hungarian Sports Confederation, Budapest 

The mental and moral crisis, the process of disintegration
on the intellectual fabric finally may call our attention to the
necessary solutions along with changes in paradigm. The
failure of the "many small steps" type of tactics raise ques-
tions regarding new directions for finding ways out from
this deteriorating situation. Meanwhile this process goes on
and on with crippling lack of financing, because of the con-
tinuously multiplying problems, the various human sectors
are facing each other in a competitive situation.
The upgrading status of sport for a ,,strategic sector’’ also
demands a new kind of approach. The area of sport with
this new order and complexity can and should be a stabi-
lizing factor in the different processes in our society, there-
fore the continuous planning the future is extremely impor-
tant. 

Elôadáskivonatok • Nemzetközi Sporttudományi Konferencia10
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"EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY GUIDE FOR
HEALTH PROMOTION" IN JAPAN
- TO PREVENT LIFESTYLE-RELATED DISEASES -
MMiittssuurr  HHiigguucchhii  
Waseda University Faculty of Sport Sciences, Japan

Various health benefits of increasing physical activity have
been supported by accumulation of epidemiological evi-
dence, and thus promoting physical activity is now one of
the highest targets for public health policy and action.
According to an evaluation of the various epidemiological
studies, we have set the reference values for the quantity of
physical activity, exercise, and physical fitness in the
"Exercise and Physical Activity Reference for Health
Promotion 2006". Based on the "Exercise Reference", we for-
mulated the "Exercise Guide" in order to introduce safe and
effective physical activity and exercise widely among the
general population. 
Metabolic equivalent (MET) is an index for intensity of phys-
ical activity. For example, sitting at rest is defined as 1 MET,
and regularly performed walking is classified as 3 METs
which is a moderate non-exercise activity, and brisk walk-
ing is classified as 4 METs which is a moderate intensity
exercise. "METs x hour" is a unit to express the quantity of
physical activity. In the Exercise Guide, we defined the unit
of quantity of physical activity as "Ekusasaizu"(Ex) which
means "exercise" in Japanese.
We conducted a systematic review of the literatures on the
relationship between physical activity and lifestyle-related
diseases to define the reference. According to the results
from systematic review, we have set the quantity of physical
activity at 23 Ex per week. We have also set the reference
for "exercise" in addition to physical activity at "4 Ex per
week". We defined "exercise" as a kind of physical activity
that is practiced intentionally for maintaining and improv-
ing one’s physical fitness. Jogging and running is still very
popular exercise for maintenance and promotion of health,
and prevention of lifestyle-related diseases for middle-aged
and elderly people. Any continuous activity that uses large
muscle groups rhythmically and aerobically, has been rec-
ommended in the ACSM Position Stand. ACSM has recom-
mended rowing as well as walking, jogging, cycling, swim-
ming, and various endurance game activities.
Only about 25 to 30% of Japanese adult have been per-
forming habitual physical exercise by various sports for
health promotion. Therefore, in the "Exercise Guide" we
have recommended to add some sport activities such as
recreational tennis and volleyball in daily life.

"ÚTMUTATÓ A FIZIKAI AKTIVITÁSSAL VÉGZETT
EGÉSZSÉG MEGÔRZÉSÉHEZ" JAPÁNBAN AZ ÉLETMÓD
KÖVETKEZÉBEN KIALAKULÓ BETEGSÉGEK
MEGELÔZÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN   
MMiittssuurr  HHiigguucchhii  
Waseda University Faculty of Sport Sciences. Japán

A fizikai aktivitás számos jótékony hatását támasztják alá a
felhalmozott epidemiológiai bizonyítékok, éppen ezért a test-
mozgás népszerûsítése az egyik legfontosabb célpontja a
népegészségügyi politikának és gyakorlatnak. Több nép-
egészségügyi vizsgálat alapján határoztuk meg fizikai aktivi-
tás, testmozgás és fizikai fittség mennyiségi referencia érté-
két az "Exercise and Physical Activity Reference for Health
Promotion 2006"-ban.  Referenciákon alapulva, megfogal-
maztunk egy ajánlást abból a célból, hogy biztonságos és
hasznos testmozgást ajánlunk a lakosság minél szélesebb
rétegének.  
A testmozgás intenzitásának mérésére a metabolikus ekvi-
valens (MET) értéket használják. Például, az ülô, nyugalmi
testhelyzetet 1 MET-tel, a mindennapi mérsékelt intenzitá-
sú sétát – melyet nem tervezett testmozgásként végeznek –

3 MET-tel, ugyanakkor az élénkebb – tervezett gyakorlat-
ként alkalmazott mérsékelt intenzitású sétát – 4MET-tel jel-
lemzik. A fizikai aktivitás mennyiségét a "MET x óra" egység-
gel lehet kifejezni. Az ajánlásban mi a testmozgás mennyi-
ségét Ekusasaizu"(Ex)-nak definiáltuk, ami japánul gyakor-
latot jelent.
A referencia értékek meghatározásához szisztematikus iro-
dalomkutatást végeztünk, az életmódból fakadó betegségek
összefüggésére vonatkozóan. Ezen áttekintés alapján, heti
23 Ex-ben határoztuk meg a testmozgás mennyiségét. A
testmozgás mellett a "gyakorlatok" érték is meghatároztuk:
"4 Ex/ hét". Meghatározásunk szerint, a "gyakorlat" olyan
testmozgás, melyet az egyének szándékosan végeznek fittsé-
gi állapotuk fenntartására, illetve emelésére. Az egészségi
állapot megôrzése és javítása, valamint a középkorúak és
idôsebbek körében az életmód következtében kialakult be-
tegségek megelôzése szempontjából a kocogás és a futás
még mindig meglehetôsen népszerû. Minden további tevé-
kenység, mely a szervezet nagy izomcsoportjait ritmusosan
és aerob körülmények között mozgatja, javasolt az ACSM
(American College of Sports Medicine) által. Az ACSM java-
solja továbbá az evezést, a gyaloglást, a kocogást, a kerék-
pározást, az úszást és számos más állóképességi játékot is. 
A japán felnôttek csupán 25-30%-a végez rendszeresen kü-
lönbözô féle testmozgást egészségmegôrzés szempontjából.
Éppen ezért az útmutatásban néhány rekreációs sporttevé-
kenységet is ajánlunk a mindennapokra, mint például a te-
nisz vagy a röplabda.  

TESTEDZÉS, ÖREGEDÉS ÉS ÉLETMINÔSÉG
HHoorrttoobbáággyyii  TTiibboorr
East Carolina University, USA
EE--mmaaiill::  HHOORRTTOOBBAAGGYYIITT@@eeccuu..eedduu

Bár a mondás szerint a szem a lélek tükre, ez az elôadás tá-
gítja a szólás tartalmát és kimutatja: a járásképesség az
egészség és egyben a lélek tükre. Mint mindannyian tapasz-
taljuk, még az egészséges öregedés is értelmi, hormonális,
idegrendszeri, izomzati és neuromuszkuláris teljesítmény-
csökkenéssel jár. Különösen fontos elváltozás az, hogy a ge-
rincvelôbôl induló mozgató idegek száma csökken, ami hoz-
zájárul a vázizomzat mennyiségi csökkenéséhez és minôségé-
nek átalakulásához.  A szakirodalom ezt az izomvesztést ne-
vezi szarkopéniának, ami 50-60 éves életkorban jelenik meg
és jelzi, hogy megkezdôdött a szervezet motorikumának a le-
épülése: a szokásos és "egyszerû" motoros tevékenységek (já-
rás, emelés, felállás) végrehajtása több idôt és nagyobb erôfe-
szítést vesz igénybe. A motorikum teljesítôképességének
csökkenése idôskorban járásképtelenséghez és eleséshez is
vezethet. A járásképesség már kismértékû csökkenése az
életminôség romlását jelenti olyannyira, hogy a járáskorláto-
zottság nemcsak a motorikus, hanem a szellemi leépüléshez
is hozzájárul.  A kutatások azt is egyértelmûen kimutatják,
hogy rendszeres, az életkornak és az egyéni képességeknek
megfelelô izomerô-edzés nagy szerepet játszik az életkor nö-
vekedésével járó izomvesztés megelôzésében és idôskorban
annak csökkentésében. Az erôedzés kiváltotta erônövekedés
kedvezô hatása nemcsak az izomerô növekedésében nyilvá-
nul meg, hanem abban is, hogy a motorikum teljesítôképes-
sége javul: 80-90 éves kísérleti személyek járása felgyorsul,
egyensúlya, mozgáskoordinációja és még szellemi képessége
is javul.  Mindez arra utal, hogy a közép- és idôskori izomerô-
fejlesztésnek kulcsfontosságú szerepe van az idôskori járás-
képesség, így az életminôség megôrzésében. A járásképesség
valóban a lélek és egyben az egészség tükre.
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PHYSICAL ACTIVITY, AGING, AND QUALITY OF LIFE
HHoorrttoobbáággyyii  TTiibboorr
East Carolina University, USA

According to a Hungarian proverb, the eyes are mirrors of
the soul but this presentation intends to expand the scope
of this proverb by suggesting that the ability to walk in old
age is a manifestation of physical health and our spirit.
Even healthy aging is associated with reductions in mental,
endocrine, neural, muscular, and neuromuscular capacity.
A significant reduction in the number of spinal motoneu-
rons is a particularly important manifestation of aging that
contributes to a loss in the quantity and quality of motor
unit. The literature refers to this age-related muscle loss
and weakness as sarcopenia, with an onset of degradation
in the muscle quality at about 50-60 years of age. This
reduced muscle quality requires more effort and time from
old adults to execute "simple" daily tasks such as walking,
rising from a chair, and lifting objects.  Such impairments
in the aging motor system can ultimately lead to an inabil-
ity to walk and falls. Indeed, a loss of walking ability has
recently been linked to reductions in cognitive function in
otherwise healthy old adults. In contrast, individualized
prescription of strength training can prevent, slow, if not
reverse muscle weakness in old age.  Recent data suggest
that strength training can not only increase muscle
strength in old-old adults but the improved muscle strength
can actually be transferred into improved function in terms
of gait speed, coordination, and executive function.  The
data suggest that strength training initiated in the middle
and old age plays a key role in preserving locomotor mobil-
ity and quality of life. Indeed, retaining the ability to walk is
a direct measure of quality of life and it also reflects on a
healthy inner world in old age. 

A REPOLARIZÁCIÓS REZERV VIZSGÁLATÁNAK 
JELENTÔSÉGE SPORTOLÓKBAN
LLeennggyyeell  CCssaabbaa
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  lleeccss@@iinn11sstt..sszzoottee..uu--sszzeeggeedd..hhuu

Az utóbbi években több fiatal sportoló lett hirtelen halál ál-
dozata. A hirtelen szívhalál a sportolók körében viszonylag
ritka. Az esetek egy részében a halál okát nem sikerült tisz-
tázni, a háttérben ilyenkor legtöbbször kamrafibrillációt va-
lószínûsítettek. Versenyszerûen sportoló egyénekben a
rendszeres testedzés a cardiovascularis rendszer adaptáció-
jához, ún. "sportszív" kialakulásához vezet. A vagus túlsúly
miatt csökken a nyugalmi szívferkvencia, a fokozott fizikai
igénybevétel miatt pedig szív megnagyobbodik, a szívizom-
zat hypertrophizál. A hypertrophia a szívizom elektrofizioló-
giai átépüléséhez, számos ioncsatorna expressziójának
megváltozásához vezethet. A repolarizáció idôtartama cik-
lushossz-függô, így a fentiek mellett az alacsony szívfrek-
vencia is hozzájárulhat ahhoz, hogy a repolarizáció idôtar-
tama megnövekedhet. A kálium-áramok expressziójának
szívizomhypertrophia által kiváltott csökkenése, azaz a re-
polarizációs rezerv beszûkülése és a kamrai repolarizáció
megnyúlása fokozhatja a kamrai arrhythmiák, ezen belül a
Torsade de Pointes (TdP) kamrai tachycardia kialakulásá-
nak kockázatát, ami az esetek egy részében kamrafibrilláció
kialakulásán keresztül hirtelen szívhalált okozhat.  A TdP
kamrai tachycardia megbízható elôrejelzése nehéz. A QT-
szakasz rövid távú idôbeli variabilitásának (STV) mérése az
arrhythmiás kockázatbecslés egyik új módszere. Az STV a
szívizom repolarizációjának manifeszt megnyúlása elôtt,
már a repolarizációs rezerv beszûkülésének idôszakában is
megnôhet. Az STV emelkedése így viszonylag korai idôszak-
ban jelezheti a kamrai repolarizáció instabilitásának növe-
kedését és a fokozottabb arrhythmia hajlam kialakulását.

THE ROLE OF REPOLARIZATION RESERVE IN ATHLETES
LLeennggyyeell  CCssaabbaa
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

A number of sudden deaths involving young competitive
athletes were reported in recent years. Sudden death
among athletes is rare. However, the cause of death is not
established in the majority of these cases and it is mostly
attributed to ventricular fibrillation. Physical conditioning
in competitive athletes induces cardiovascular adaptation
including lower resting heart rate (increased vagal tone) and
increased cardiac mass (hypertrophy) and volume as a con-
sequence of increased demand on the cardiovascular sys-
tem, called „athlete’s heart". Myocardial hypertrophy has
been shown to cause electrophysiological remodeling where
the expression of different ion channels is altered. The
duration of repolarization is cycle length dependent, and
the low heart rate in athletes also leads to prolonged repo-
larization. It is conceivable that prolonged repolarization
and a possibly impaired repolarization reserve due to
myocardial hypertrophy-induced downregulation of potas-
sium currents might represent increased risk for the devel-
opment of ventricular arrhythmias, including Torsades de
Pointes ventricular tachycardia (TdP) that can degenerate
into ventricular fibrillation and lead to sudden cardiac
death in athletes. The reliable prediction of TdP remains
unsatisfactory. Short-term variability of the QT interval
(STV) is a novel parameter used in the assessment of
arrhythmic risk. STV of repolarization can be increased in
case of decreased repolarization reserve even without noti-
cable changes in the duration of cardiac repolarization. STV
may be significantly increased in competitive athletes and
may be an early indicator of increased instability of cardiac
repolarization and a higher arrhythmia propensity in this
population. 

LEHET EGÉSZSÉGESEN ÖREGEDNI?
MMaarrttooss  ÉÉvvaa
Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet,
Budapest
EE--mmaaiill::  mmeeddiissppoorrtt@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Az idôskorra jellemzô kóros elváltozások kialakulásában az
öregedéssel „természetesen" együttjáró testösszetétel-válto-
zások jelentôs szerepet játszanak. Ezek közül alapvetô az
izomtömeg csökkenése, a zsírtömeg növekedése a testzsír
viscerális dominanciájával, melyek együttesen az ún. sarco-
peniás obezitás kialakulásához vezetnek. Az izomtömeg fo-
gyása, a mozgás korlátozottsága, az alapanyagcsere romlá-
sa súlyosbítja az elhízást, amely a fizikai aktivitás további
csökkenéséhez vezet, súlyos, metabolikus következmények-
kel járó circulus vitiosust eredményezve. Egészséges élet-
móddal a folyamat megfordítható, illetve jelentôsen késlel-
tethetô.   
Az idôskorúak életmódjára, tápláltsági állapotára vonatkozó
legfrissebb hazai adatokat biztosító országos felmérés 2009
ôszén történt. A túlsúly és elhízás idôskori prevalenciájának
vizsgálatára a KSH által 2009-ben végrehajtott Európai La-
kossági Egészségfelmérés almintáján került sor az OTÁP
2009 vizsgálat keretében, melynek során standard mérôesz-
közökkel, egységes protokoll szerint történtek az antropo-
metriai mérések. A testtömegindex (BMI) alapján a 65 év fe-
letti korosztályban a túlsúly és elhízás (BMI≥25 kg/m2) elô-
fordulási aránya a férfiak körébe országosan 75,7 %, míg a
nôk esetében 82,7 %. Mindkét adat nemzetközi összehason-
lításban is kiemelkedôen magas. Az abdominális obezitás
prevalenciája a derékkörfogat mérés alapján 56,4 % a férfi-
ak (derékkörfoga t≥ 102 cm), illetve 79,6 % a nôk esetében
(derékkörfogat ≥88 cm). Ezekkel az eredményekkel feltehe-
tôen összefüggést mutat, hogy a férfiak 94%-a és a nôk 97
%-a, saját bevallása alapján, valamilyen krónikus betegség-
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ben szenved. A felmérést megelôzô két hónapban orvosi ja-
vallatra gyógyszert szedett a férfiak 88, míg a nôk 92%-a.
Legalább 10 perc/hét mérsékelt fizikai aktivitást végez a fér-
fiak 63, a nôk 51%-a. Semmilyen diétát nem követ a férfiak
68 és a nôk 64%-a.
Az idôsek tápláltsági állapotára vonatkozó jelen országos,
reprezentatív adatok, valamint a hazai morbiditási és mor-
talitási mutatók javításának leghatékonyabb eszköze mind
a megelôzés, mind a terápia területén az egészséges táplál-
kozás és a rendszeres fizikai aktivitás. 

IS HEALTHY AGEING FEASIBLE?
ÉÉvvaa  MMaarrttooss
National Institute for Food and Nutrition Science, Budapest

Changes in body composition "naturally" occurring with
ageing have an important role in the development of patho-
logic processes in elderly. Loss of muscle mass and increas-
ing fat mass of dominantly visceral distribution of body fat
are important changes that jointly lead to sarcopenic obesi-
ty. Limited physical activity, worsening metabolism, the loss
of lean body mass aggravate obesity, which further leads to
decreased physical activity to result in a vicious circle with
severe metabolic consequences. This process might be
reversible or delayed by healthy lifestyle.
The current data of lifestyle, nutritional and health status of
elderly was provided by a nationwide survey in 2009. The
prevalence of overweight and obesity among the elderly was
assessed in the OTÁP2009 study that was conducted on a
subsample of the European Health Interview Survey by the
Central Statistical Office. In the OTÁP2009 study, the
anthropometric measures were done using standard mea-
suring instruments and following standard measurement
protocol. Based on the body-mass-index (BMI), the preva-
lence of overweight and obesity (BMI≥25 kg/m2) is 75,5%
among men and 82,7% among women in the age group 65
years and older. These prevalence figures are very high in
international comparison. The prevalence of abdominal obe-
sity, as assessed based on waist circumference measures, is
56,4% for men (waist circumference ≥102 cm) and 79,6% for
women (waist circumference ≥88 cm). Presumably there is
an association between these prevalence figures and the fact
that 94% of men and 97 % of women answered that they
have some kind of chronic disease. 88% of men, while 92%
of women replied that took medicine recommended by the
doctor in the two-month period prior to the survey.  63% of
men and 51% of women had at least 10 minutes/week mod-
erate physical activity. 68% of men and 64% of women do
not follow any special diet.
Adequate physical exercise and healthy nutrition do not
have any alternative in the improvement of nutritional sta-
tus and morbidity/mortality data of the Hungarian elderly.
Achieving better lifestyles is a strong predictor of healthy
ageing. 

PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY IN THE COMMUNITY:
THE EXPERIENCE OF AGITA SÃO PAULO PROGRAM
SSaannddrraa  MMaarrcceellaa  MMaahheecchhaa  MMaattssuuddoo  
&&  VViiccttoorr  KKeeiihhaann  RRooddrriigguueess  MMaattssuuddoo
Physical Fitness Research Center from São Caetano do Sul
– CELAFISCS, São Paulo, Brasil
EE--mmaaiill::  ssaannddrraa@@cceellaaffiissccss..oorrgg..bbrr

Recently, WHO concluded that physical inactivity is the 4th
cause of mortality, among 20 main causes of 59 million
total global deaths. It corresponds to an over 3,5 million
deaths per year. The Agita São Paulo is a comprehensive
physical activity intervention program at community level

reaching schools, worksites, older adults, and hundreds
(350) of partner organizations and communities across the
state of São Paulo. A main goal is to expand physical activ-
ity by 30 minutes of moderate activity at least five times a
week. Trying in giving a higher program visibility, the orga-
nization of mega-events is quite instrumental. In case of
Agita São Paulo, two mega-events, one per semester are
strategically organize: a- the Agita Galera, or the Day of
Active Community, addressed to the school sector, reaching
over 6 million students, every last Friday August; and, b-
the Agita Mundo Parade, or the World Day for Physical
Activity, that takes place on April 6th, comprising over 2500
events around the world every year. Considering the com-
plexity of sedentary, the promotion of physical activity
requires a more holistic approach, such the "Mobile man-
agement" (Matsudo V et al 2004) of the ecological model
(Sallis and Owen 1997), that comprises intra-personal,
socio, and physical environment factors). A key point for the
success of this model was the use of strategic partnership,
matching the ecological items to the partner institutions
capacity (Guedes et al, 2006). This approach has permitted
to address many items of this world of diversity (Matsudo S
et al, 2006).  Among the positive impact of Agita São Paulo
program cross-sectional surveys were carried out in 2002,
2003, 2006 and 2008 in the state of São Paulo, Brazil using
comparable sampling approaches and similar sample sizes.
In all surveys, physical activity was measured using the
short version of the International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ). Separate weekly scores of walking,
moderate- and vigorous-intensity physical activity practice
were generated; cut-off points of 0 and 150 min/wk were
used. Also, we created a total physical activity score, by
summing these three types of activity. The prevalence of no
physical activity decreased from 9.6% in 2002 to 2.7% in
2008, whereas the proportion of subjects below the 150-
minute threshold decreased from 43.7% in 2002 to 11.6%
in 2008. These trends were mainly explained by increases
in walking and moderate-intensity physical activity.
Increases in physical activity were slightly greater among
females than among males. Logistic regression models con-
firmed that these trends are not due to different composi-
tion of the sample. Evidences from World Bank concluding
that multi-level interventions based upon on Agita Sao
Paulo model are cost-effective and even cost-saving; we may
conclude that we are reaching a promising phase of new
design interventions; where efficacy is maximizing by using
in a synergetic way: scientific translation; knowledge man-
agement; multi-level approach; clear, inclusive and tailored
messages, emphasizing the role of fun, moderate, and accu-
mulative PA; target groups; cultural adaptation; social-mar-
keting; combination of mega-events with permanent
actions; self-sustainable strategies ("two-hats" approach;
un-paid media, strategic partnerships, among others); local,
national, and international networking; and strong advoca-
cy using vastly social mobilization, where change in the
social perception of the risk of sedentary is central.  

A FIZIKAI AKTIVITÁS ELÔMOZDÍTÁSA A TÁRSADALOMBAN
AZ AGITA SÃO PAULO PROGRAM TAPASZTALATA
SSaannddrraa  MMaarrcceellaa  MMaahheecchhaa  MMaattssuuddoo  
&&  VViiccttoorr  KKeeiihhaann  RRooddrriigguueess  MMaattssuuddoo
Physical Fitness Research Center from São Caetano do Sul
– CELAFISCS, São Paulo, Brazília

Nemrég a WHO arra a következtetésre jutott, hogy az inak-
tivitás az összes 59 millió fôs halálozást érintô 20 ok közül
a 4. helyen áll. Ez évente több, mint 3,5 millió halálozásnak
felel meg. Az Agita São Paulo egy olyan fizikai aktivitást át-
fogó program, mely eljutott az iskolákba, vállalatokhoz, idô-
sebbekhez és több száz (350) partner szervezethez, valamint
közösséghez szerte São Paulo államban. A legfôbb cél az,
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hogy a résztvevôk elérjék a 30 perces fizikai aktivitást he-
tente legalább 5 alkalommal. A látványos rendezvények
megszervezése meglehetôsen összetett feladat. Ebben az
esetben ez két nagyszabású, mega-rendezvény (szemeszte-
renként egy-egy) stratégiai szervezését foglalja magában: a)
– Agita Galera (Aktív Közösségi Nap), ami az iskolákat, így
több mint 6 millió tanulót céloz meg, erre minden év au-
gusztus utolsó péntekén kerül sor; b) – Agita Mundo Para-
de (a Fizikai Aktivitás Világnapja), melyre minden év április
6-án kerül sor. Az ülô életmód összetettségét figyelembe vé-
ve az testedzés elômozdítása is átfogó megközelítést igényel
ilyen pl. a társadalmi modell (Sallis and Owen 1997) „Mobil
menedzsmentje"-je (Matsudo V et al. 2004), ami személyes,
szociológiai és fizikai környezeti tényezôket is tartalmaz. E
modell sikere abban állt, hogy olyan stratégiai kapcsolato-
kat használt, melyek összeillettek a fogadó intézmény lehe-
tôségeivel (Guedes et al., 2006). Ez a megközelítés lehetôvé
tette, hogy e sokszínû világ számos eleme irányítottá váljon
(Matsudo et al., 2006).  Az Agita São Paulo program keretei
között keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk összehasonlít-
ható mintavételû és azonos elemszámú mintán 2002, 2003,
2006 és 2008-ban São Paulo államban, Brazíliában. Az
összes felmérésben a Nemzetközi Fizikai Aktivitás Kérdôívé-
nek (IPAQ) rövidített verzióját használtuk.  Külön pontszá-
mot hoztunk létre a hétköznapokon végzett gyaloglásra, a
mérsékelt és az erôteljes fizikai aktivitásra, ahol a határér-
téket 0 és 150 perc/hét jelentette. Létrehoztunk egy össze-
tett aktivitási mutatót is, ami e három aktivitási formát fog-
lalta magában. A fizikai inaktivitás gyakorisága 2002 és
2008 között, 9.6%-ról 2.7%-ra csökkent, ahol a 150 perces
határértéket el nem érôk aránya a 2002-es 43.7%-ról,
11.6%-ra süllyedt 2008-ra. A tendencia magyarázata a gya-
loglásra és a mérsékelt fizikai aktivitásra fordított idô emel-
kedése volt. A fizikai aktivitás enyhén magasabb volt a nôk
körében, mint a férfiak között. A használt regresszióanalízis
megerôsítette, hogy az eredmény nem a minták különbözô
összeállításán alapult. A bizonyítékok alapján a Világ Bank
megállapította, hogy a többszintû beavatkozás, mely alapja
a Agita Sao Paulo modell volt, költséghatékony és ugyanak-
kor kötségtakarékos is. Azt a következtetést vontuk le, hogy
ígéretes fázisába jutott ez az új konstrukciójú szemléletmód;
ahol a maximális hatékonyságot a rendszerszemlélet jelen-
ti: tudományosság; tudásmenedzsment; többszintû beavat-
kozás; világos, átfogó és személyre szabott üzenetek, a szó-
rakozás kiemelt szerepe, mérsékelt és felhalmozódott PA;
célcsoportok; szociál-marketing; a megarendezvények és az
rendszeres tevékenységek kombinációja; önfenntartó stra-
tégiák ("two-hats" megközelítés; ingyenes média, stratégiai
partkapcsolatok egymás között); helyi, nemzeti, és nemzet-
közi hálózatok, erôs támogatás, messzemenôkig használva
a társadalmi mozgósítást, ahol középpontban az ülô élet-
móddal járó kockázat társadalmi felfogásának megváltozta-
tása áll.  

SPORTOLÓK KARDIOLÓGIAI SZÛRÉSE
MMeerrkkeellyy  BBééllaa  
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Budapest
EE--mmaaiill::  ttiittkkaarrssaagg@@kkaarrddiioo..ccoottee..hhuu

A sportolók rutinszerû kardiológiai szûrése jelenleg nem
azonos módon történik a különbözô nemzetek sportbizott-
ságainál. Ugyanakkor az irodalomból ismert tény, hogy a
versenysportolók veszélyeztetettsége a hirtelen szívhalál
szempontjából magasabb a hasonló korú nem sportoló em-
bertársaiknál, illetve, hogy tematikus szûrési programmal a
hirtelen szívhalál rizikója az átlagos populáció szintjére szo-
rítható vissza. Elôadásunkban bemutatjuk  az anamneszti-
kus adatok és a nyugalmi EKG elemzésen alapuló, javasolt
szûrôprogram algoritmusát. Továbbá bemutatjuk eredmé-
nyeinket a TAMOP-4.2.2-08/1/KMR-2008-0004 jelû pályá-
zat keretében végzett - jelenleg is zajló - szûrôprogramunk

eredményeirôl, amelynek keretében válogatott és olimpikon
sportolók kardiológiai szûrését végezzük, a legmodernebb
nem invazív kardiológiai vizsgálómódszerek segítségével.
Hangsúlyozzuk a felfedezésre került patológiás elváltozáso-
kat, valamint azok értékelését a sportengedély kiadása
szempontjából.

CARDIOLOGIC SCREENING OF COMPETITIVE ATHLETES
BBééllaa  MMeerrkkeellyy      
Semmelweis University, Heart Center, Budapest

The routine cardiologic screening of sportsmen is currently
not identical by the sport commissions of different nations.
However it is known from literature that competitive ath-
letes are at greater risk of sudden cardiac death compared
to non-sporting fellow men of the same age, and that with
thematic screening program their risk for sudden cardiac
death can be reduced to the level of the average population.
In our paper we present the algorithm of a recommended
screening program based upon data of anamnesis and rest-
ing ECG analysis. Furthermore, we present the results of
the screening program carried out within the frameworks of
the TAMOP-4.2.2-08/1/KMR-2008-0004 project – support-
ed as a consequence of our application to it and still in the
process of realization – based on which we perform the car-
diovascular screening of national and Olympic athletes with
the help of the streamlined non-invasive cardiologic diag-
nostic methods. We accentuate the relevant identified
pathological changes. Their evaluation method to be used
before deciding whether or not sporting license could be
issued.

KISGYERMEKEK ÉLETMINÔSÉGE 
AZ IDEFICS KUTATÁS TÜKRÉBEN: 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIZIKAI AKTIVITÁSRA
MMoollnnáárr  DDéénneess,,  KKoovvááccss  ÉÉvvaa
PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs
EE--mmaaiill::  ddeenneess..mmoollnnaarr@@aaookk..ppttee..hhuu

Célkitûzés: Az IDEFICS (Identification and prevention of Di-
etary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and
infants) 5 éves multicentrikus európai program, mely 8 fel-
mérô ország részvételével vizsgálja a 2-10 éves korosztály-
ban komplex módon az elhízás és az ehhez kapcsolódó meg-
betegedések prevalenciáját és hozzájáruló életmódi tényezô-
ket. Jelen vizsgálatunkban a fizikai aktivitás jellemzôit ele-
meztük, illetve azok összefüggéseit a cardiovascularis rizikó
tényezôkkel.
Módszerek: Az IDEFICS alapfelmérésében vizsgált 16 223
gyermek közül 7656 (életkor: 7,5±0,80 év, fiú-lány arány:
49,5-50,5%, BMI 16,9±2,90) vett részt fitnesz teszten, mely
eredményeinek leíró statisztikájával pozícionáltuk a magyar
almintát, valamint lineáris regressziós modellel megkerestük
a testtömeg-indexet (BMI) leginkább befolyásoló tényezôket.
A további elemzést annak a 4260 fô (életkor: 7,5±0,76 év,
fiú-lány arány: 48,9:51,1%, BMI 16,6±2,56) adatsorán vé-
geztük, akiknél a fitnesz teszt minden eleme hiánytalanul
rendelkezésre állt, valamint viseltek accelerometert. A fizikai
fitnesz tesztben elért eredmények, illetve az intenzív fizikai
aktivitással töltött idô összefüggését a BMI-vel, a cardiovas-
cularis rizikó szintet kifejezô score értékkel, a laboratóriumi
eredményekkel, valamint egyes életmódi kérdôíves adatok-
kal lineáris regressziós modellben vizsgáltuk.
Eredmények: A fitnesz tesztben a magyar gyermekek ered-
ménye: koordináció (flamingó teszt egyensúlyvesztések szá-
ma, két láb összege) 6,3 ± 5,79, flexibilitás 20,8 ± 5,62 cm,
kéz szorítóerô (két kéz átlaga) 11,67 ± 2,78 kg, helybôl tá-
volugrás 113,4 ± 19,40 cm, 40 m-es sprint ideje 9,8 ± 1,27
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sec. Ezzel a 8 centrum között a 2. helyet érte el, a sprint ki-
vételével, ahol csak 7.  Ezek lineáris regressziós modellben
R=.218-.420 értéket mutattak a BMI-vel; a bevont részfel-
adatok számának növelésével erôsödött az összefüggés. Az
egész nap viselt accelerometer adatai sokkal gyengébb kap-
csolatot mutattak a BMI-vel: az intenzív fizikai aktivitással
töltött idô (napi  3,1 ± 4,32 perc, a teljes idôtartam 0,44%-
a) R=. 091 értéket adott.
A fitnesz teszt eredményeit átlag ± 1, illetve 2 SD alapján ka-
tegorizálva kapott fitnesz összpontszám összefüggést muta-
tott (R=.239) a szív-érrendszeri családi és egyéni kockázati
tényezôket összegzô módosított Brambilla score-ral; illetve
kóros (glukóz, illetve lipid anyagcsere) laboratóriumi ered-
ményekkel (R=0,116)
Konklúzió: A gyermekkori fizikai aktivitásnak nagy szerepe
van a felnôttkori egészséges életmód alakításában, és a fel-
nôttkori nem fertôzô krónikus betegségek megelôzésében. 

LIFE QUALITY OF CHILDREN IN THE IDEFICS STUDY,
FOCUSING ON THE PHYSICAL ACTIVITY
DDéénneess  MMoollnnáárr,,  ÉÉvvaa  KKoovvááccss  
Department of Paediatrics, University of Pécs, Hungary

Aim: The IDEFICS study (Identification and prevention of
Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children
and infantS) is a 5-year multicentre European project which
investigates comprehensively with the participation of 8
survey countries the prevalence of obesity, associated risk
factors, co-morbidities and the contributing lifestyle factors
in the 2-10 years age group. In this paper we analyse the
characteristics of physical activity and its correlations with
cardiovascular risk factors. 
Methods: From the 16 223 children investigated in the
baseline survey of IDEFICS 7656 children (age: 7,5±0,80
years, boy/girl ratio: 49,5-50,5%, BMI 16,9±2,90) per-
formed the fitness test, the descriptive statistics of which we
characterized the Hungarian subsample and with linear
regression model analyzed their influence on the BMI.
Further analysis was performed in the data of those 4260
children (age: 7,5±0,76 years, boy/girl ratio: 48,9:51,1%,
BMI 16,6±2,56) who carried out all elements of fitness test
and wore accelerometer. We investigated the achievement
on fitness test and the time spent with vigorous physical
activity by linear regression model with BMI, the score of
cardiovascular risk assessment, the laboratory findings and
certain lifestyle data of parental questionnaire.
Results: The mean results in fitness test of the Hungarian
children were the following: coordination (flamingo test,
sum of loss of balance on both legs) 6,3 ± 5,79; flexibility
20,8 ± 5,62 cm; hand grip strength 11,67 ± 2,78 kg; jump
113,4 ± 19,40 cm; time of 40 m sprint 9,8 ± 1,27 sec. This
ranks the 2. place among the 8 centres except for the 7.
place of sprint. In linear regression model the fitness results
showed R=.218-.420 with BMI; the more test elements
included, the stronger the association was. The accelerom-
eter worn whole day showed a weaker connection with BMI:
the time spent intensive physical activity (daily 3,1 ± 4,32
minutes, and 0.44% of all wearing time) resulted in R=. 091.
Categorizing and rating the fitness test results according
mean ± 1 and 2 SD, the resulting total sum of fitness score
showed regression (R=.239) with the modified Brambilla
score which summarizes the individual and family cardio-
vascular risk factors and with the pathological biochemical
findings of glucose and lipid metabolism (R=0,116).
Conclusion: 
The childhood physical activity plays a major role in form-
ing the adult-aged healthy lifestyle and in preventing adult
non-communicable chronic diseases. 

THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE AND
NUTRITIONAL INTERVENTION ON OXIDATIVE 
AND INFLAMMATORY MARKERS IN AGING
AAbbrraahhaamm  ZZ..  RReezznniicckk11,,  BBaarruucchh  NNaarroottzzkkii11,,  EEiinnaatt  GGoocchhmmaann11,,
DDaalliiaa  NNaavvoott  MMiinnttzzeerr22,,  BBrraacchhaa  DDaaggaann22,,  YYiisshhaaii  LLeevvyy33

1 Department of Anatomy and Cell Biology, Rappaport
Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology,
Haifa, 
2 Department of Family Medicine, HaEmek , Afula, 
3 Department of Medicine D, Rambam Health Care Campus,
Haifa, Israel 

In previous studies we have shown that young heavy smok-
ing men (average age 23.7) exercising to exhaustion, were
more prone to oxidative stress than their non-smoking, age
matched, counterparts. A possible explanation for this find-
ing was our observation that these smokers  have had sig-
nificant lower levels of plasma antioxidants owing  to long
exposure to cigarette smoke. Aging is also associated with a
general increase in oxidative and inflammatory stress.
Physical activity has protective effects,  but also involves
increase in oxygen consumption and a consequent increase
in reactive oxygen species formation. Green tea contains
polyphenols such as Epigallocatechin gallate (EGCG), a
potent water soluble antioxidant. Vitamin E is an efficient
lipid soluble antioxidant. The aim of the present study was
to investigate whether supplementation of green tea and vit-
amin E may improve metabolic, inflammatory and oxidative
status in elderly, healthy  subjects.
A randomized, parallel, placebo controlled design study of
total of 22 healthy elderly subjects (mean age 71.1 years, SD
5.25; BMI 28.3 kg/m2 SD 2.3) participated  in the study.
Physical activity consisted of 30 minutes daily walking for 12
weeks. Aerobic capacity was measured by 6 minute walk test
(6MWT). Subjects received daily 3 cups of 1.5g green tea &
400 IU capsule of vitamin E  (d-α-tocopherol) or solely place-
bo capsule (n=11 per group).  Body indices, metabolic and
biochemical parameters were measured before and after the
12 week period.  The major findings of this project were that
serum vitamin E levels increased 2.3 fold (P<0.001) in the
intervention group compared to baseline. Walking  perfor-
mance increased (+10.0%) as well. BMI, fasting insulin and
HOMA score were significantly lower at the end of the inter-
vention (-3.2%, -23.9%, -24.2% respectively). Waist and hip
circumferences decreased (-6.4% -3.2%, respectively).
Oxidative markers of plasma protein carbonyls decreased
(-18.3%, P<0.05) and plasma RBC catalase activity
increased (+11.2%) in the intervention group. Oral peroxi-
dase activity increased significantly (+99%, p<0.01) in both
groups.  Conclusions: Daily consumption of vitamin E (400
IU) and green tea (3 cups) by elderly  subjects may signifi-
cantly  increase the health benefits of daily regular physical
activity as observed by both  anthropometric measurements
and  metabolic/ biochemical parameters.  

A TESTMOZGÁS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS HATÁSA 
AZ OXIDATÍV ÉS GYULLADÁSOS FOLYAMATOK 
MARKERJEIRE IDÔSEBBEKBEN
AAbbrraahhaamm  ZZ..  RReezznniicckk11,,  BBaarruucchh  NNaarroottzzkkii11,,  EEiinnaatt  GGoocchhmmaann11,,
DDaalliiaa  NNaavvoott  MMiinnttzzeerr22,,  BBrraacchhaa  DDaaggaann22,,  YYiisshhaaii  LLeevvyy33

1 Department of Anatomy and Cell Biology, Rappaport 
Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology,
Haifa, 
2 Department of Family Medicine, HaEmek , Afula,
3 Department of Medicine D, Rambam Health Care Campus,
Haifa, Israel 

Erôs dohányosok körében (átlagéletkor 23,7 év) végzett ko-
rábbi vizsgálatunkban azt tapasztaltuk, hogy a kimerülésig
végzett gyakorlatoknál jóval emelkedettebbek voltak az oxi-
datív stresszt jelzô markerek értékei, mint a korban hason-
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ló, de nem dohányzók esetében. Lehetséges magyarázat,
hogy a dohányosoknál – a hosszú ideig tartó cigarettázás
következményeként - szignifikánsan alacsonyabb volt a
plazma antioxidánsszintje. Az öregedés szintén kapcsolat-
ban van a növekvô oxidatív és gyulladásos stressz értékek-
kel. A testmozgásnak védô szerepe van, de szintén növeli az
oxigénfelvételt és ebbôl következôen szerepe van a reaktív-
oxigének kialakulásában. A zöld tea polifenoljai közül a víz-
ben oldódó epigallokatekin-gallát (EGCG), illetve az E-vita-
min is erôs antioxidáns hatással rendelkezik. 
A jelen kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a kü-
lönbözô táplálék-kiegészítôk így, a zöld tea és az E-vitamin
hatását, javít-e az egyén anyagcseréjén valamint befolyásol-
hatja-e a gyulladásos folyamatokat és az oxidatív stresszt
egészséges idôsekben. A randomizált, placebo kontrollos
vizsgálatban összesen 22 idôs személy vett részt (átlagélet-
kor 71,1±5,25 év, testtömeg index 28.3±2,3 kg/m2 ). A rend-
szeres testmozgást napi 30 perces gyaloglás jelentette 12
héten keresztül. Az aerob kapacitást 6 perces (6MWT) gya-
loglóteszttel mértük. A résztvevôk napi 3 csésze (1,5g) zöld
teát, 400 IU E-vitamint (d-α-tokoferol), illetve kontrollként
placebo tartalmú kapszulát fogyasztottak (n=11, csoporton-
ként). Az anyagcsere és biokémiai paramétereket a 12 hetes
vizsgálati periódus elôtt és után is mértük. 
Eredményeink a következôk: a szérum E-vitamin szint 2,3-
szeresére emelkedett (p<0.001) a kezelt csoportban, a kiin-
dulási értékhez képest, hasonlóan a gyalogló képesség is 10
%-kal emelkedett. A testtömeg-index, az éhgyomri inzulin
és a HOMA-index (Homeostatic Model Assessment) értéke
szignifikánsan alacsonyabb volt a beavatkozás végén (-
3.2%, -23.9%, -24.2%) a kiindulási értékekhez képest. A de-
rék és a csípô körfogat 6,4 és 3,2 %-al csökkent. A plazma-
fehérje-karbonilok oxidatív markerei szintén csökkentek (-
18.3%, p<0.05), valamint a plazma RBC (vörösvértest) kata-
lizátor aktivitása növekedett (+11.2%) a kezelt csoportban.
A nyál peroxidáz aktivitása mindkét csoportban szignifi-
káns mértékû emelkedést mutatott. (+99%, p<0.01).
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy mind a testalkati mind
az anyagcsere/biokémiai vizsgálatok alapján az E-vitamin
(400 IU) és zöld tea rendszeres (3 csésze/nap) napi fogyasz-
tása idôsebbekben jelentôsen segítheti a napi rendszeres-
séggel végzett testmozgás egészségügyi elônyeit.  

AZ EDZETT SZÍV
PPaavvlliikk  GGáábboorr  
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  ppaavvlliikk@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

Az edzett szív fontossága az utóbbi évtizedekben egyre fon-
tosabbá vált. Ennek legfôbb okai: 
1. a mozgásszegény életmód elsôsorban a szív-keringési
rendszerben okoz életveszélyes elváltozásokat,
2. az állóképességi teljesítmény fô limitáló tényezôje a szív-
keringési rendszer,
3. a sportolók hirtelen halála mindig a szív zavarára vezet-
hetô vissza.
A szív legfontosabb edzettségi jelei:
• morfológiai elváltozások: a bal kamma hipertrófiája és a
gazdagabb koszorúsér keringés,
• funkcionális elváltozások: emelkedett kontraktilitás, jobb
relaxáció, anyagcsere és elektromos változások,
• regulációs jelek: az alacsonyabb szimpatikus és emelke-
dett nyugalmi tónus jelei: alacsonyabb nyugalmi pul-
zusszám, perctérfogat.
A szív edzettségi jelei elsôsorban állóképességi edzésre fej-
lôdnek ki. A bal kamra hipertrófiája fiatal korban edzettsé-
gi jel, idôsebb korban már nem, a gazdagabb koszorúsér há-
lózat azonban fiatal korban végzett edzések hatására fejlô-
dik ki, az alacsonyabb nyugalmi pulzusszám is inkább ifjú-
sági és fiatal felnôtt korban jellemzô.

A szívinfarktus megelôzésében jobb koszorúsér keringés és a
gazdaságosabb szívmûködés, a jobb állóképességi teljesít-
ményben a magasabb perctérfogat játssza a legfôbb szere-
pet.
A hirtelen halál rizikójának csökkentésére gondos szûrô-
vizsgálatot kell végezni és ügyelni kell a sportoló megfelelô
aktuális állapotára (pl. egészségi állapot, gyógyszerek, telje-
sítmény fokozók stb.).

THE ATHLETE’S HEART
PPaavvlliikk  GGáábboorr
Department of Health Sciences and Sports Medicine,
Faculty of Physical Education and Sports Sciences,
Semmelweis University, Budapest

The importance of the athlete’s heart has been increased in
the last decades because 1) the passive way of life endan-
gers health first of all through the cardiovascular system; 2)
the endurance performance is mostly limited by the cardio-
vascular adaptation. In the present work main characteris-
tics of the athlete’s heart and its some influencing factors
(kind of sports, age, gender and level of physical fitness) are
summarized.
An important characteristic of the athletes’ heart is the left
ventricular (LV) hypertrophy, which is, however, not associ-
ated with impaired diastolic function. The athletes’ lower
resting and exercise heart rate is due to the relatively longer
diastole.
Athletic characteristics are mostly associated with
endurance activity. LV hypertrophy is characteristic to the
young and young adult athletes, the improved diastolic
function is more evident in the older age, training-brady-
cardia is present at all ages. LV muscle mass is smaller in
both non-athletic and in athletic females than in males.
Athletic characteristics are present not only in the top-level
athletes but also in the lower-level athletes.

A TESTEDZÉS HATÁSA A HUMÁN VÁZIZOMZAT 
ÖREGEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ LIZIN ACETILÁLÓKRA 
ÉS DEACETILÁLÓKRA
RRaaddáákk  ZZssoolltt  
Semmelweis Egyetem, TF, Budapest
EE--mmaaiill::  rraaddaakk@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

A fehérjék post transzlációs módosulása a természet egyik
fontos eszköze az élettani szabályozásra. A NAD függô sirtu-
inok nemcsak a hisztonok, de más fehérjék lizin csoportját
is deacetilálják és ezzel befolyásolják a sejtek, a szervezet
öregedését, a mitokondriumok mennyiségét, a DNS sérülés
javítását, a sejtek anyagcseréjét, a túlélési esélyeit stb. Szá-
mos sejtkultúrákat és transzgenetikus egereket vizsgáló ku-
tatási eredmény bizonyítja a sirtuinok fontos szerepét, de a
humán vizsgálatok ezen a területen alig vannak. Fiatal
(28.1±6.5 éves) és idôs (62.9±3.7 éves) férfiaktól vett váz-
izom mintákból megállapítottuk, hogy a DNS sérülés javítá-
sáért felelôs OGG1 nevû enzim acetilálódik a testedzés ha-
tására, aminek eredményeként csökken a DNS sérülés
nagysága azoknál az idôseknél, akik heti háromszor mozog-
nak rendszeresen. Az acetilálás és a deacetilálás is befolyá-
solhatja a fehérjék élettartamát is, aminek súlyos élettani
következményei lehetnek. Érdekes módon a SIRT1, SIRT3
és SIRT6 fehérjék különbözôen reagálnak az öregedésre és a
testedzésre humán izomban, de az eredményekbôl az lát-
szik, hogy fontos szerepet játszanak az idôskori izomcsök-
kenésben is. 
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THE EFFECTS OF EXERCISE ON LYSINE ACETYLATORS
AND DEACETYLATORS IN HUMAN SKELETAL MUSCLE
ZZssoolltt  RRaaddaakk
Semmelweis University, TF, Budapest

The post translation modification of proteins is one of the
key mechanisms of nature to control the activities and fate
of proteins. NAD dependent sirtuins are not just histone
deacetylases but they readily deacetylate variety of proteins
and by this they supervise aging, mitochondrional biogene-
sis, DNA repair, metabolism and apoptosis. There are num-
ber of studies on cell culture, transgenic animals which
demonstrate to effects of sirtuins, however there are just a
few studies on humans. We have examined young (28.1±6.5
years) and old (62.9±3.7 years) male subjects and we have
found that OGG1 proteins are acetylated by physical exer-
cise and this acetylation seems to be important to reduce
the age-associated increase in DNA damage. Moreover we
are suggesting that acetylation/deaceytlation affects the
life-span of proteins which could seriously impact cell func-
tion. Interestingly, SIRT1, SIRT3 and SIRT6 are differently
regulated by aging and/or exercise bouts and they play a
key role in the aging of skeletal muscle.   

AZ OLIMPIAI ESZME ÉS A SPORTKULTÚRA SZEREPE 
A FIATALOK NEVELÉSÉBEN 
SSzzaabbóó  TTaammááss
Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest
EE--mmaaiill::  sszzaabboo..ttaammaass@@nnuuppii..hhuu

A fiatalok nevelésében, személyiségük formálásában a mik-
ro- és makrokörnyezet hatásai meghatározók. Ezeknek a
hatásoknak a hátterében különféle eszmerendszerek, érték-
rendek állnak. A testi neveléssel kapcsolatos feladatok akár
a család, akár a társadalmi környezet lehetôségét nézzük,
közös bázison nyugszanak. 
Az újkori olimpiai játékok megteremtették azt a filozófiai
hátteret, amely magában hordozza az egészséges, testileg,
lelkileg kiegyensúlyozott személyiségfejlôdését. Ennek köz-
vetlen következménye, hogy a sportkultúra fokozatosan fej-
lôdött és a fejlett társadalmakban napjainkra már az élet-
módot meghatározó tényezôvé vált. Mind az olimpiai eszme,
mind a sportkultúra hatással van a fiatalok biológiai fejlô-
désére, illetve a modern társadalomban betölthetô szere-
pükre. A fiatalok társadalmi és a biológiai lényként egyaránt
hasznosíthatják azokat az értékrendeket, amelyeket a sport
képvisel. 
Az utóbbi években megfigyelhetô az a változás, amely a csa-
lád és a társadalom feladatainak és felelôsségének arányait
újrafogalmazza, más szavakkal a felelôsséget megosztja. Az
állami szerepvállalás ebben a folyamatban jól meghatároz-
ható, fôként a hatékony neveléshez, a képzéshez szükséges
feltételek, körülmények és megfelelô szaktudás területére
tehetô. Különleges probléma Magyarországon jelenleg a
drasztikusan polarizálódó társadalom eltérô lehetôségû csa-
ládjainak szerepe, az esélyegyenlôség biztosítása. Azok az
állami tehetséggondozó, fejlesztô programok, amelyek mû-
ködnek, mind magukban foglalják az esélyegyenlôség bizto-
sítását. 
Jelentôs problémát okoz a közoktatás és a rendszeres spor-
tolás fizikai aktivitás viszonya. A kitörési pontok közül ígé-
retesnek tûnik, hogy a korábban fokozatosan visszaszorított
és elutasított konzervatív értékek ismét elôtérbe kerüljenek. 
Az Ifjúsági Olimpia megjelenésének egyik jelentôs, várható
hatása az lesz, hogy a tehetséges fiatalok példaképként je-
lennek meg, követendô pályafutásuk a sportkultúra újabb
szegmensében hoznak fejlôdést. 

THE ROLE OF THE OLYMPIC SPIRIT IN THE EDUCATION
OF THE YOUTH
TTaammááss  SSzzaabbóó    
Hungarian Olympic Committee, Budapest

The micro and macro environments are crucial determi-
nants in the general as well as moral education of the young
generation. These environments are driven by various ide-
ologies and value systems. The tasks and responsibilities
associated with physical education share a common basis,
whether it is examined from the family’s or the society’s
point of view. 
The Modern Olympic Games established a philosophical
background that comprises the healthy, both physically
and spiritually, and balanced development of the individual.
As a directly emerging consequence, today a sports-culture
has been progressively developed, which has a determining
influence on the lifestyle of the individuals in the developed
nations. Both the Olympic Spirit and sports culture have
influenced the youngsters’ biological growth and develop-
ment, as well as the role that they could fulfil in the mod-
ern society. In both individual and social roles, the young-
sters could take advantage of the values, as well as value
systems represented by their sports.  
In the recent years changes could be observed which have
reformulated the ratio of tasks and responsibilities under-
taken by the families and the society. In other words, the
responsibilities became shared among them. The role of the
government in this process could be well clafified, especial-
ly with regard to efficient education,  conditions necessary
in the formation, and to the provision of the pertinent pro-
fessional knowledge. Today in Hungary a special problem is
the divergence into extremities or polarization of the wealth
in the society whereby the assurance of equal opportunities
becomes problematic. However, the government-sponsored
talent care programs that currently are in effect also encom-
pass the assurance of equal opportunities. 
A significant problem is noticeable in the relationship
between the public school education and regular sport or
physical activity. Among the breakthrough points it is
promising that the conservative values repressed progres-
sively in the past, start to assume priority again. A sub-
stantial effect of the emergence of the Youth Olympic Games
is the birth of new heroes whose sporting success should
become a model for the youngsters in the society. Their
exemplary sporting career could provide new insight into a
new segment of the sports culture. 

PLASMA CATECHOLAMINES, NITRIC OXIDE, 
AND BLOOD VELOCITY IN SPRINTERS 
AND LONG-DISTANCE RUNNERS
PPaauullaa  TTaavvaarreess
Center of Biokinetic Studies, Faculty of Sport Sciences and
Physical Education, University of Coimbra. Portugal
EE--mmaaiill::  ppaauullaattaavvaarreess@@ffccddeeff..uucc..pptt  

The cardiovascular adaptations and risk with exercise are
associated with changes in blood velocity, changes of the
autonomic nervous system and vascular substances like
nitric oxide. Thus the aim of this work was to study cate-
cholamine plasma levels and NO as well as blood velocity of
the femoral artery in trained (aerobic and anaerobic) and
untrained subjects.
This study included male volunteers: ten sprint athletes
(SA), ten endurance athletes (EA) and ten age and sex-
matched sedentary controls (SC). All the subjects performed
an aerobic maximal graded exercise test in cycle ergometer
(Monark824E), consisting in a constant pedal frequency (60
rpm) starting with 50 W workload and increasing 25W every
2 minutes until fatigue. Before, during and after exercise
(for 30 min) heart rate was continuously assessed by using
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a heart rate monitor (Polar®). Before the exercise test a
blood sample was collected to analyse plasma
nitrates/nitrites (NOx), as a measured of nitric oxide) and
catecholamines. After exercise (5 and 30 minutes), blood
was collected again and the referred measures repeated.
The blood velocity and diameter was analysed by echo-
doppler (Vived 3, GE) immediately after exercise. The NOx

was measured using a commercial kit (R&D systems).
Plasma catecholamines were measured by HPLC-ECD. 
As far as specific VO2max is concerned, there was an
increase in both athletes groups but more significantly in
EA than in SA, as expected. Heart rate rest values were
lower in EA. The EA maintained a lower heart rate during
the test when compared to SC (the highest ones).
Catecholamine levels are in agreement with the degree of
sympathetic activation and heart rate values for each
group. Concerning NOx plasma levels only in the EA was
observed an increase with time. The NOx in SA was higher
then in the other two groups and maintained high 30 min
after exercise. The obtained results for NOx in the studied
groups have correlation with the blood velocity determined
in femoral artery.
Thus, the catecholamine turnover and effects depend on the
training of the athletes. However, in terms of the sympa-
thetic activation vs vasodilation promoted by NO the aero-
bic trained athletes are more effective. In conclusion our
results also suggested that the EA group has more vascular
exercise benefits that the SA one. 
Supported by PAFID programme (IDP) and Portuguese
Foundation for Science and Technology (FCT).

PLAZMA KATEKOLAMINOK, NITROGÉN-OXID 
ÉS VÉR-ÁRAMLÁSI SEBESSÉG SPRINTEREKBEN 
ÉS HOSSZÚTÁVFUTÓKBAN
PPaauullaa  TTaavvaarreess
Center of Biokinetic Studies, Faculty of Sport Sciences and
Physical Education, University of Coimbra, Portugália 

A terheléshez való szív-érrendszeri alkalmazkodás és kocká-
zat kapcsolatban van a vér áramlási sebességével, a vegeta-
tív idegrendszeri változásokkal és különbözô keringési
összetevôkkel, mint például a nitrogén oxiddal.  Vizsgála-
tunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk a plazma kateko-
lamin és a nitrogén-oxid szintet, valamit a vér áramlási se-
bességét az artéria femorálisban, edzett (aerob és anaerob)
és nem- edzett személyekben. 
A kutatásban férfi önkéntesek vettek rész: tíz sprinterfutó
(SA), tíz hosszú távú futó (EA) és tíz korban és nemben meg-
felelô kontroll személy (SC). Minden vizsgálati alany egyfor-
ma terhelési protokollban vett részt, melyet kerékpár-ergo-
méteren végeztünk (Monark824E), állandó pedál frekvencia
mellett (60 fordulat /perc). A terhelést 50 W-on kezdtük, ezt
emeltük minden 2. percben 25W-tal a kimerülésig.  A terhe-
lés elôtt, közben és után (30 perc) a pulzusszámot folyama-
tosan rögzítettük (Polar®). Terhelés elôtt vérvételt végez-
tünk, és meghatároztuk a plazma nitrát/nitrit arányt (NOx),
a nitrogén-oxid szint meghatározásához, valamint a kateko-
laminokat. A terhelés utáni 5. és 30. percben újra vért vet-
tünk és a korábbi méréseket megismételtük. Az áramlás se-
bességének és az ér átmérôjének meghatározásához Dopp-
ler-echó vizsgálatot végeztünk (Vived 3, GE), azonnal a ter-
helés befejezése után.  A NOx méréshez a forgalomban lévô
„R&D systems" kit-et használtunk.  A plazma katekolamin
szintjét a HPLC-ECD rendszer segítségével mértük. 
A VO2max eredmények mindkét sportolói csoportban emel-
kedett értéket mutattak, de az emelkedés jóval kifejezettebb
volt az EA csoportban az SA csoporthoz képest. A nyugalmi
pulzusszám értékek az EA csoportban voltak alacsonyab-
bak. Terhelés alatt az EA csoport pulzusszáma alacsonyabb
volt az SC csoporthoz képes (nekik volt a legmagasabb). A
katekolamin szint megfelelt a szimpatikus aktivitás szintjé-

nek és pulzusszám eredményeknek az összes mért csoport-
ban. A plazma NOx szintjére vonatkozóan csak az EA cso-
portban láttunk emelkedést az idô elôrehaladtával. Az SA
csoportban magasabb volt a NOx szint, mint a két másik
csoportban és ez fenn is maradt a terhelés utáni 30 percig.
A NOx-ra vonatkozó kapott eredmények összefüggést mutat-
tak a femorális artériában mért áramlási sebességgel az
összes mért csoportban. Ennélfogva a  katekolamin forga-
lom és hatások függnek az edzés típusától.  Habár, a szim-
patikus hatás feltételeit, a vazodilatációval szemben elôsegí-
ti az NO, ez az EA csoportban jóval hatékonyabb volt. Ered-
ményeink arra is utalnak, hogy az EA csoport több az ér-
rendszert érintô elônnyel bír, mint az SA csoport. 
Támogatók voltak: a PAFID program (IDP) éa a Portuguese
Foundation for Science and Technology (FCT).

PARADIGMAVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE 
AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN
TToommppaa  AAnnnnaa
Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet, Budapest
EE--mmaaiill::  ttoommaannnn@@nneett..ssoottee..hhuu

Az elektronikus média rohamos elterjedésével arányosan
egyre nagyobb hatást gyakorolt az emberi tudatra. A szap-
panoperák szereplôinek viselkedése példaszerûvé vált fôleg
a fiatalok számára. A nemdohányzók védelmében született
törvénnyel párhuzamosan sikerült kiiktatni a tele-drámák-
ról a dohányzást, de sajnos az ivást és az erôszakot nem.
Egyre elkeserítôbb adatok válnak nyilvánossá a fiatalok al-
koholfogyasztási szokásairól és különösen a lányok körében
nôtt meg az alkohol mértéktelen fogyasztása. A társadalmi
tolerancia a dohányzással szemben csökkent, viszont az
ivási szokások iránt engedékenyebbé vált. A „valóság-
show"-k szereplôi rendszeresen a képernyôk elôtt isznak,
amit állítólag a magyar pálinka népszerûsítésének érdeké-
ben tesznek (Hal a tortán, Vacsoracsata). Ennek hatása a fi-
atalságra beláthatatlan, ezért a média-törvény átalakítása
kapcsán fontos lesz kitérni arra, hogy egészségkárosító ma-
gatartásra ösztönzô mûsorok ne jelenhessenek meg a kép-
ernyôn, a 18 év alattiak pedig valóban ne vásárolhassanak
alkoholt. Sajnos ezt a törvényt a gyakorlatban sem a do-
hány, sem az alkohol vonatkozásában nem tartják be.
A másik probléma a fiatalok körében az agresszív viselkedés
és a trágár beszéd terjedése. Ennek bátorításában is jelen-
tôs szerepe van a médiának és az internetnek, mert a leg-
népszerûbb programok a fiatalok körében a trágár kifejezé-
sekkel tarkított verések, és az erôszakos képeket közvetítô
programok, valamint interaktív játékok a neten. Ezzel szem-
ben az egészségnevelés eszközei igen szürkék és a fiatalok
érdeklôdését kevéssé váltják ki. Nem tudnak versenyezni a
profi szerkesztésû YouTube és egyéb facebookon megjelenô
képanyaggal a szerény költségvetésbôl készített szórólapok,
ismeretterjesztô filmek, vagy a szakemberek által meghirde-
tett elôadások. Ezért a jövôben az egészségnevelés kereté-
ben az egészségtudatos magatartás ösztönzésére olyan álla-
mi támogatást kell biztosítani, ami versenyképes a romboló
retorikával és ideálokat képes felépíteni az egészség szolgá-
latára. Ehhez egy összehangolt és tudatos oktatási- és mé-
diapolitika szükséges, mielôtt még nem késô.
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CHANGE OF PARADIGM IN HEALTH EDUCATION
AAnnnnaa  TToommppaa
Semmelweis University Institute of Public Health, Budapest

The rapid success of electronic media has increased its un-
proportional effect on the human psyche. The behavior
transmitted through so-called stars of soap operas has
made them role models for youngsters. While the annihila-
tion of smoking from tele-novellas and television programs
through laws have proven successful, the same was not yet
achieved on violence and alcohol consumption. Surveys
show significant increase in alcohol consumption among
youngsters, especially among young women, these results
are devastating. While social acceptance towards smoking
has decreased, the same towards alcohol consumption has
shown opposite trends. Stars of various reality shows con-
sume alcohol in the shows, supposedly in order to popu-
larize Hungarian spirit. The effect this may have on the
youth is indescribable, therefore it is essential, that when
forming the new media law, it should be clearly stated that

such programs should not be able to appear, people under
18 years of age should not be able to purchase alcoholic
products. Unfortunately this law currently is not obeyed
properly. 
The other major problem among youngsters in the wide
spread explicit language. 
Media and Internet has a significant part in encouraging
this; the most popular television programs contain violence,
explicit language, Internet games are usually also violent
and contain sexual and other such content. 
On the other hand the means of proper health education is
usually not attractive to youngsters, thus may not obtain
their goal. Due to the low financial backing of educational
material, may that be flyers, educational videos or presen-
tations; it cannot provide weapon and tools to fight this phe-
nomenon. Therefore it is our duty to provide the financial
means in order to be able to properly defend our society and
the new generation against the destructive rhetoric of the
mass media. This requires harmonious educational and
media policy, while it is not too late. 
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Welcome to the 16th Annual Congress 
of the ECSS 

On behalf of the Research Institute for Sport and Exercise Sciences at Liverpool John Moores University, I have great plea-
sure in inviting you to attend the 16th Annual Congress of the European College of Sport in Liverpool. The Congress will
be held between 6th-9th July 2011, in a state of the art convention centre, on the banks of the world-famous River Mersey.
In developing the scientific programme, we have amassed an enviable collection of leading researchers and scholars from
across Europe and around the Globe, to address our congress theme of "New Horizons in Sports Sciences". Plenary and
invited symposium sessions will provide a mix of styles and will focus on emerging new challenges within the broad range
of disciplines that constitutes Sport Sciences. The programme will examine the exercise response from both empirical and
applied viewpoints and from molecular to community contexts.
As ever for an ECSS congress, particular emphasis will be placed on the important information exchange that takes place
in both oral and poster presentation formats and in addition, the popular Young Investigator Awards will receive their usual
high profile. We are convinced that there will be much in the programme for everyone, and we are really excited about its
content.
We are also very excited and proud to welcome you to our City of Liverpool. Liverpool recently celebrated its 800th birth-
day in style by becoming the European Capital of Culture in 2008. Over the years Liverpool has seen many transforma-
tions. In 2011, it represents a modern, vibrant, dynamic and multicultural city. It is rich with culture, boasting many of
the UK’s top museums and art galleries, as well as a long and successful music and sporting heritage. Many of the new
hotels, restaurants and bars are housed in historic buildings of grand architecture. Indeed, the Convention Centre is locat-
ed directly adjacent to the Albert Dock that is home to a diverse range of eateries, pubs and other social networking oppor-
tunities. Liverpool has built an unrivalled reputation for the quality of its after-work relaxation options that is further
enhanced by the recent opening of Liverpool One, a brand new multibillion pound shopping and entertainment complex,
5 minutes walk from the convention centre.
So – we look forward to seeing you in Liverpool in 2011, for what we are sure will be a fantastic scientific and social
exchange. TTiimm  CCaabbllee,,  PPrreessiiddeenntt,,  1166tthh  AAnnnnuuaall  EECCSSSS  CCoonnggrreessss
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A HAZAI SPORT-SZPONZORPIAC EMPIRIKUS KUTATÁSA
ÁÁccss  PPoonnggrráácc
Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- 
és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  aaccsspp@@kkttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az elmúlt évek állami sporttámogatását vizsgálva tényként
szögezhetjük le, hogy a támogatás csökkenô, így az uniós
országok sportcélú állami támogatásának mennyiségét a
közeljövôben elérni nem tudjuk. A hazai sport a mai napig
az államtól és az önkormányzatoktól várja a legfôbb segítsé-
get, ahelyett, hogy szakemberek – pl.: sportmenedzserek,
sportszervezôk – segítségével a magántôke bevonására ten-
nének kísérletet. Azt gondoljuk, hogy az élsport és a lát-
ványsport eredményeinek, körülményeinek javítása mellett
össztársadalmi célként kezelendô a lakosság rekreációs,
szabadidôs sportolási lehetôségeinek javítása, mely a társa-
dalom életminôségének javulását idézi elô. Mindkét említett
célterület javításához leginkább tárgyi eszközök (támogatás,
infrastruktúra, stb.) és humán erôforrások szükségesek
(sportolók, szakemberek, edzôk, menedzserek, stb.), me-
lyekhez szükség lesz az eddig még nem kiaknázott források
megtalálására.

CCééll
Gyakorlati célunk volt segíteni a sportvállalkozásokat, egye-
sületeket, hogy kiket, hogyan érdemes megkeresni, melyek
azok a vállalkozások, amelyek a hazai sportpiac legnagyobb
„mecénásai". Mik lehetnek a hazai sportszponzor-piac leg-
fôbb céljai, milyen hasznot remélnek a támogatásáért?

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Kutatásunkat az Önkormányzati Minisztérium Sport Szak-
államtitkárság támogatta, a Sportgazdasági kutatások kere-
tében. A kitöltött kérdôívek (n=250) leíró és következtetéses
statisztikai módszerekkel (hipotézis vizsgálatok, faktor-ana-
lízis, klaszter-analízis, stb.) történt feldolgozása alkalmas
hipotéziseink vizsgálatára. Adatfelvételünk bár nem repre-
zentatív, de az ország egészét lefedi, továbbá a minta elem-
számából adódóan alkalmas becslésekre, elôrejelzésekre.

EErreeddmméénnyyeekk
A hazai sport-szponzráció nagyon szétaprózott, leginkább
több kisebb szponzor tartja el a sportvállalkozásokat. Saj-
nálatos módón hazánkban – az Európai Uniós tendenciák-
kal ellentétben – a vállalkozások leginkább a rövid távú tá-
mogatási szerzôdéseket részesítik elônyben. Az élsportot, és
azon belül a csapatsportágakat szignifikánsan szívesebben
támogatják. A mai napig még a mecenatúra jellemzô ha-
zánkban.

KKöövveettkkeezztteettééss
Reméljük, hogy tényfeltáró munkánk eredménye a lehetsé-
ges támogatók felkeresése révén, a sportvállalkozások,
sportegyesületek részére olyan új információ, mely által a
sikeres támogatási szerzôdések nagyobb arányba születhet-
nek.

A PSZICHOLÓGIAI SZERZÔDÉS INTEGRATÍV MODELLJE
(PSZIM) AZ INTERAKTÍV SPORTCSAPATOKNÁL
BBaalloogghh  LLáásszzllóó
Szegedi Tudományegyetem, JGYPK Testnevelési 
és Sporttudományi Intézet, Szeged

ELTE, PPK, ESI, Budapest
EE--mmaaiill::  llaassbbaalloogghh@@yyaahhoooo..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A sportcsapatok között az optimális teljesítményt is meghatá-
rozó csapatösszetartás szempontjából sajátos helyet foglalnak
el az interaktív sportcsapatok. Ezekben az eredmény az inter-
akciók minôségén, az összjátékon, az együttmûködési készsé-
gen alapul, az interakciók miatt kialakul egy sajátos belsô mû-
ködés a játékosok, az edzô valamint maga a klub között (Nagy-
káldi, 1998; Baumann, 2006; Balogh, 2008; 2009). Különösen
az olyan (professzionális) szervezetekben, melyekben az elvárt
teljesítmény központi szerepet játszik, ráadásul valóban objek-
tíve nehezen meghatározhatók egyes összetevôi, nagy jelentô-
sége van a szervezet és az egyén kapcsolatát szabályozó pszi-
chológiai szerzôdésnek. Ennek tartalma nem feltétlenül azo-
nos az írott szerzôdés (munka-, vagy játékos szerzôdés) tartal-
mával. Robinson és Rousseau (1994) alapján a pszichológiai
szerzôdés „…a dolgozó és szervezete cserekapcsolatát alkotó
kölcsönös (reciprok) elkötelezettséggel kapcsolatos elvárások;
hiedelemkészlet arról, hogy a feleknek mit áll jogában várni a
másiktól és cserébe mit kötelesek adni a másiknak".

CCééll
Vizsgálatunk kezdeti lépései elsôsorban a személyiség-, a
szociál-, valamint a klinikai lélektan egyes tézisein alapul-
tak, a nemzetközi irodalom viszont a már szervezeti szintû
összetevôket is kutatja (Colyer, 2005; Chelladurai, 2006;
Parks et al., 2007). Célunk kialakítani a pszichológiai szer-
zôdés integratív modelljét, jelesül feltárni és összegezni azo-
kat a rejtett szervezeti tényezôket, amelyek a pszichológiai
szerzôdés elemeiként befolyásolják az interaktív sportcsa-
patok aktuális teljesítményét. További célunk egy lehetsé-
ges diagnosztikai mérôeszközt megalkotni.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kutatásunkban a pszichológiai szerzôdés összetevôi  közül
(Sharpe, 2003) a szervezet iránti elkötelezettséget, a szerve-
zeti bizalmat és a szervezeti megelégedettséget (faktoranalí-
zis, regresszióanalízis, útelemzés) 253 fô elsô osztályú játé-
koson vizsgáltuk. A szervezeti igazságosság feltárása során
további 221 játékost vontunk be a vizsgálatba. Ez utóbbi
esetében egyenlôre az összetevôk azonosítását végeztük el.

EErreeddmméénnyyeekk
A rejtett szervezeti tényezôk tekintetében sajátos mintázatokat
azonosítottunk. Az elkötelezettségnél (KMO=,799) és a biza-
lomnál (KMO=,799) kettô, míg az elégedettségnél (KMO=,800)
5 faktort tártunk fel. Az igazságosság tekintetében az észlelt
helyzetek a klubbal, az edzôvel, a saját csapattársakkal és a
szülôkkel (!) kapcsolatosan különültek el egyértelmûen.

SPORTORVOS A FITNESS-STÚDIÓBAN
BBáánnyyaaii  TTaammááss,,  BBaabbaaii  LLáásszzllóó
OXYGEN MEDICAL Magánorvosi Központ, Budapest
EE--mmaaiill::  ddrrbbaannyyaaii@@ffrreeeemmaaiill..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az egészséges életmód fenntartásában és oktatásában, a
rekreációban, a krónikus betegségek megelôzésében egyre
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több lehetôséget kínálnak az összehangolt és professzioná-
lis egészségügyi szolgáltatást nyújtó wellness-központok. A
sportorvosi ellátás és követés fontos része a megfelelôen
kontrollált rekreációs sporttevékenységnek is. 

CCééll
Elôadásunk célja a fitness-központban edzô vendégek
egészségi és sportképességi állapotának felmérése, valamint
az orvosi központban végezhetô prevenciós és sportterápiás
lehetôségek bemutatása.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr  
Összesen 40 vendéget (25 nô és 15 férfi) vizsgáltunk 2010
január 1. és május 13. között. Életkoruk átlaga 32,4 év
(range: 21-66), a BMI középértéke 24,7kg·m-2 (16-36,5). Az
elôadás anyaga az Oxygen Wellness központ orvosi részlege
(Oxygen Medical) részeként mûködô sportorvosi rendelésen
az ellátott 40 vendég eseteinek retrospektív analízise, kórla-
pok és vizsgálati eredmények felhasználásával. Az elôadás
részét képezi 2010. 05. 13-tól az elôadás idôpontjáig elôfor-
duló esetek feldolgozása is.
A sportorvosi tevékenység részét képezi: Edzésprogram indí-
tása elôtti, majd idôszakos állapotfelmérés, speciális cso-
portok (senior program, fogyi klub) vendégeinek gyakoribb
rizikófaktorok miatti szorosabb utánkövetése, sportterápiás
kezelések felügyelete, sportsérülések ellátása. A rekreációs
sporttevékenység alkalmassági vizsgálata során sportorvosi
anamnézist veszünk fel, fizikális vizsgálatot, antropometriai
méréseket végzünk, nyugalmi-, sz.e. terheléses EKG-t, arte-
riográfiai-, légzésfunkciós-, laborvizsgálatok történnek. Az
eredményeket kiértékelve az edzôk által tervezett idôtartam-
intenzitás kategóriák egészségügyi kockázatát mérjük fel,
orvosi tanácsokkal egészítjük ki.

EErreeddmméénnyyeekk
A leggyakoribb oka a testmozgás elkezdésének a rekreáció,
testtömeg kontrollálása volt (51%). A nyugalmi EKG 63%-ban
mutatott eltérést (ritmuszavar), melyek enyhék voltak és a ter-
heléses EKG eredményei a kívánt intenzitást nem korlátozták.
Csökkent végtagkeringést 13%-nál találtunk. Az esetek 72%-
ában volt szükséges a tervezett edzés korlátozása, vagy kiegé-
szítése. Ezek leggyakoribb okai: mozgásszervi panasz, obesi-
tas, diabetes vagy hypertonia. A korlátozások kiterjedtek az
edzés intenzitására, gyakoriságára és összetételére.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A rekreációs fitnesztermi sporttevékenység orvosi követése
megfelelô hátteret adhat a prevenciós és terápiás mozgás
hatásainak értékeléséhez és biztonságához. A szakterületek
közti szinergia lehetôvé teszi a holisztikus szemléletû egész-
ségvédelmet, és az egyre nagyobb jelentôséggel bíró testi-
szellemi-lelki egység megteremtését. Az egységként megjele-
nô szolgáltatások közti átjárás az összehangolt szaktudás és
szakembergárda segítségével jöhet létre, amely így nemcsak
az egészség megtartásában, de a helyreállításában, sôt, a
prevencióban is jelentôs szerepet játszhat.

NYITRA KÖRNYÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
TORNA OKTATÁSÁNAK HELYZETÉRÔL
BBaarráátthh  LLáásszzllóó,,  VViicczzaayy  IIllddiikkóó
Konstantin Filozófus Egyetem, 
Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra
EE--mmaaiill::  llbbaarraatthh@@uukkff..sskk

BBeevveezzeettééss
A szlovákiai iskolai testnevelés oktatásában az utóbbi idô-
ben számos reformkísérletre került sor, melyeknek egyik fô
gondolatmenete az iskoláskorú gyermekek rendszeres test-
mozgásra való igényének kialakítását szolgáló törekvés volt.
A reformtörekvések a testnevelés tantárgy tartalmi változta-
tása nélkül viszont nem lehetnek túlságosan eredményesek,

hatékonyak. A tornaoktatás fontos szerepet tölt be az eddi-
gi testnevelés oktatásban is, de már e tematikus egységen
belül is érzôdik a tartalmi változtatás igénye.

CCééll
Kérdôíves felmérésünk segítségével megpróbáltuk feltárni a
torna oktatásának aktuális helyzetét néhány Nyitra környé-
ki általános iskolában. A vizsgálat célja az volt, hogy az ada-
tok feldolgozásával objektív képet kapjunk mind a testneve-
lô tanárok, mind a diákok hozzáállásáról, véleményérôl a
torna oktatásával kapcsolatban. Megvizsgáltuk az egyes ok-
tatási intézmények tárgyi feltételeit is, valamint arra is ke-
restük a választ, hogy az iskolai testnevelés keretein belül a
torna mennyire népszerû a többi sportághoz viszonyítva.
Feltételeztük, hogy a tornához való pozitív hozzáállás kiala-
kításához hozzájárulhatnak az új tartalmi változtatások is,
valamint az új mozgásformák bevezetése. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Tényfeltáró vizsgálatunk célja az volt, hogy feltérképezzük a
torna oktatásának helyzetét és az oktatás sikerességét befo-
lyásoló feltételrendszert néhány Nyitra környéki általános
iskolában. Feltételeztük, hogy a kiválasztott általános isko-
lák megfelelô személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek a
torna tematikus egységének oktatásához.
Az adatgyûjtést strukturált kérdôívvel végeztük, amelyet
személyesen, vagy postázva juttattunk el a felmérésben
részt vett iskolákba. A kérdôívet az iskola igazgatójával és a
testnevelô tanárral történô megbeszélés után juttattuk el a
diákokhoz valamint a tanárokhoz.
Az adatok feldolgozása matematikai - statisztikai módszerek
alkalmazásával történt.  Kiegészítô módszerként a tanárok-
kal mélyinterjúkat is készítettünk, valamint a témához kap-
csolódó dokumentumokat (tanterv, tanmenet, módszertani
kézikönyvek), elemeztük s további adatfeltáró módszerként
a pedagógiai megfigyelést is alkalmaztuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A felvetett kérdéseinkre, problémakörökre a következô vála-
szokat kaptuk:
A torna oktatását befolyásoló tárgyi feltételeket a megkérde-
zettek kisebb százaléka tartja elégtelennek. A legtöbb prob-
léma a szerek elavultságából adódott. A megkérdezett okta-
tók szerint a megfelelô felszerelés hiányának a legtöbb isko-
la esetében anyagi okai vannak.
Módszertani kézikönyveket a megkérdezett pedagógusok
33%-a rendszeresen, 26%-a pedig csak részben használ.
Megdöbbentô viszont, hogy az oktatók 41%-a egyáltalán nem
használja, azzal az indokkal, hogy több éves gyakorlat után
már számukra ez nem szükséges. A  segédeszközök közül a
testnevelôk 60%-a videofilmet, 22%-a ábrákat, rajzokat
használ az oktatás során. A megkérdezettek 18%-a pedig
egyáltalán nem használ segédeszközöket. A torna oktatás
hatékonyságának növelése érdekében a testnevelôk az újabb
mozgásformák közül fôleg a nyújtó-lazító gyakorlatokat – stre-
ching ( 94%)  – alkalmazza. A torna tematikus egységén belül
elôírt tananyagot az oktatók 69%-a nem tartja megfelelônek. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Vizsgálatunk célja a torna oktatásával kapcsolatos informá-
ciók gyûjtése volt. A vizsgálat eredményei alapján az alábbi
következtetéseket állapíthatjuk meg:
• a tanárok tudatosítják a torna cél- és feladatrendszerének
a motorikus képességek fejlesztésében kifejtett hatását,
• a torna céljainak teljesítése a kedvezôtlen tárgyi feltételek
és a diákok elégtelen felkészültsége következtében csak
részben valósul meg,
• a tanárok véleménye szerint a torna sikeres oktatásához
új, korszerûbb módszertani kézikönyvekre lenne szükség,
• a tornának, mint sportágnak nincsenek hagyományai az
iskolai sportban és kevés lehetôség van a versenyzésre az
oktatáson kívül,
• a pedagógus pozitív hozzáállása döntôen befolyásolja a di-
ákok tornához való pozitív viszonyulását. 
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A HÁZIMUNKA ÉS A SZABADIDÔ 
NEMEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSÁBAN MEGNYILVÁNULÓ
KÜLÖNBÖZÔ ÉRTÉKEK MAGYARORSZÁGON
BBeennkkôô  ZZssuuzzssaannnnaa,,  TTaarrkkóó  KKlláárraa,,  LLiippppaaii  LLáásszzllóó,,  
EErrddeeii  KKaattaalliinn
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzô
Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési
Intézet, Szeged
EE--mmaaiill::  bbeennkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu;;  ttaarrkkoo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu
lliippppaaiill@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu  

CCééll
A családi szokások vizsgálatának fontos területe a nemek
közötti munkamegosztás a családon belül. Izgalmas feladat
feltárni, hogy a modernitás vagy a tradicionalitás meghatá-
rozó-e napjainkban, és a társadalomból érkezô hatások mi-
lyen mértékben képesek befolyásolni a nemi szerepeken
alapuló munkamegosztást.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kérdés tanulmányozása érdekében a Szegedi Tudománye-
gyetemen mûködô Alkalmazott Egészségtudományi és
Egészségfejlesztési Intézet strukturált asszisztált kérdôíves
vizsgálatot végzett 458 család/háztartás körében.

EErreeddmméénnyyeekk
A nôk kompetenciája volt minden olyan tevékenység, ami há-
zon belül történt és a férfiak kompetenciája volt minden
olyan, ami házon kívül történt. A tradicionális értékek men-
tén a nôk nagyobb szerepet vállaltak az alábbi tevékenységek-
ben: mosogatás (85,31%), vasalás (89,27%), mosás (93,03%),
fôzés (91,93%) és takarítás (90,33%). A férfiak nagyobb sze-
repvállalása a következô területeken mutatkozott meg: a sze-
mét levitele (44,10%), hivatalos ügyek intézése (37,67%),
számlák befizetése (41,28%) vagy bevásárlás (21,57%), bár a
nôk dominanciája ezeken a területeken is fennmaradt. A csa-
ládi munkamegosztás egyenletesebb a kertészkedés  (nôk:
56,9%), a háziállatok gondozása (nôk: 68,3%) esetén. A nôk
felelôssége még mindig sokkal nagyobb a gyermekgondozást
érintô tevékenységekben (a gyermek elvitele óvodába/iskolá-
ba: 74,6%; segítség a házi feladat elkészítésében: 91,3%; já-
ték, séta a gyermekkel: 94,9%). Találkozhatunk a hagyomá-
nyos férfi feladatokkal is, mint pl. a fûnyírás (78,4%) és a ki-
sebb házkörüli javítások elvégzése (83,4%). A gyermekkel vég-
zett tevékenységekrôl ugyancsak megállapítható, hogy a két
nem kiemelkedôen sokat végezte ezeket a tevékenységeket kö-
zösen, vagy felváltva. Ez mindenképpen a modernitásra jel-
lemzô tendencia (játék és séta a gyerekkel - minkét szülô:
69,2%). Adatainkat tovább elemeztük a válaszadók lakókör-
nyezete, családtípusa és végzettsége szerint.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A modernitás nem hozott jelentôs változást a nôk háztartá-
si kötelezettségeinek alakulásába, így ezt a tényt ajánlott fi-
gyelembe vennie a szakembereknek a nôkre irányuló sza-
badidôs programkínálat kialakításában.

REKREATÍV FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSA 
A KÖVÉRSÉGI HORMONSZINTEK VÁLTOZÁSÁRA
BBeerrkkóó  AAnniikkóó11,,  SSzzaallaaii  ZZiittaa11,,  KKaarrccssúúnnéé  KKiissss  GGyyöönnggyyii11,,  
HHéézzssôônnéé  BBöörrööcczz  AAnnddrreeaa22,,  HHoocczzaa  ÁÁggnneess22,,  HHeeggeeddûûss  IImmrréénnéé22,,
KKiissss  GGáábboorr22,,  KKiissss  BBaalláázzss22,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22,,
LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Szeged
2 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, 
JGYPK, TTIK, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  llaasszzlloo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A túlsúly, illetve kövérség egyre elterjedtebb egészségi prob-
léma. A kövérséghez társuló cukorbetegség, magas vérnyo-

más, illetve magas vérzsír szintek együttese egyre inkább
metabolikus szindrómaként kerül be a köztudatba, ahol a
szív és érrendszeri megbetegedések kockázata 5-10-szer na-
gyobb. A betegség egyik oka a mozgásszegény életmód. Kia-
lakulásának szabályozásában számos hormon vesz részt. A
zsírszövet, illetve hasnyálmirigy által termelt leptin és inzu-
lin, és a velük szemben kialakult rezisztencia kulcsszereplô
a metabolikus betegség kialakulásában.

CCééll
Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a
leptin és inzulin szintje hogyan alakul rekreatív mozgás-
program hatására túlsúlyos emberekben.

MMóóddsszzeerr
A felmérésben normál testtömegû (BMI: 20-25), túlsúlyos
(BMI: 25-30), valamint kövér (BMI: >30) vizsgáltak 2 hóna-
pos mozgásprogramban vettek részt. Havonta meghatároz-
tuk a leptin és inzulin vérszintjüket ELISA technikával.

EErreeddmméénnyyeekk
A kövér és túlsúlyos egyénekben az inzulin és leptin szint-
je magasabb volt, mint normál a testtömegûekben. A leg-
magasabb értékeket kövéreknél mértünk (leptin:
26±3ng·ml-1; inzulin: 13,8±1,2µIU·ml-1; n=5-7), amíg a túl-
súlyosokban ez a kiinduló érték alacsonyabb (leptin:
17±2ng·ml-1; inzulin: 7,7±0,8µIU·ml-1; p < 0,05 a kövér
egyénekhez képest; n=6-9). Két hónapos mozgásprogram
hatására a leptin szint a kövér és túlsúlyos csoportokban
idôarányosan csökkent, amíg a normál tömegûekben nem
változott. A kezdeti magas inzulinszint valamennyi cso-
portban szignifikánsan lecsökkent. A testzsír % (In-
Body230), illetve fittségi index (Harward és Sloan Step
teszt) változása hasonló volt.

KKöövveettkkeezztteettééss
A rekreatív típusú testmozgás csökkenti a leptin és inzulin
rezisztenciát. A leptin és inzulin szintek mérése alkalmas a
testmozgás hatékonyságának egzakt nyomon követésére.
Más kövérségi hormonszintek mérésének beiktatása pers-
pektivikus lehet a testmozgás pozitív hatásának mechaniz-
musa jobb megértéséhez a metabolikus betegség kialakulá-
sában.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással jött
létre

A SPORT KULTÚRÁJA A TURIZMUSBAN
BBookkoorr  JJuuddiitt,,  KKooccssiiss  CCssaabbáánnéé
Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
EE--mmaaiill::  bbookkoorrjjuu@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu;;  kkccssaabbaannee@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A fogyó népesség és az elöregedés a világ valamennyi fejlett
térségére jellemzô. A magyar felnôtt lakosság egészségi álla-
potát jelzô globális, klasszikus indikátorok is kedvezôtlen
jelenségeket mutatnak. Erre a negatív tendenciára az egyik
válasz lehet az egészségturizmusban való részvétel növelése,
a szektor fejlesztése és kínálati elemeinek bôvítése. Miután
hosszabb ideig élünk, ezt minôségben szeretnénk megtenni.
Minôségi életvezetésünkhöz hozzátartozik az egészséges
életmód, az egészségre való törekvés és ennek változatos
eszközei, közöttük a sport és a turizmus is.

CCééll
Arra kerestük a választ, hogy az egészségturizmus, neveze-
tesen egy gyógyfürdô piaci szegmensének szereplôi a gyógy-
víz mellett érdeklôdnek-e más egészségmegôrzô tevékenysé-
gek, esetünkben a sport valamely formája iránt. A vizsgálat
célja a Büki Gyógyfürdô vendégkörének mozgásaffinitása,
sport iránti attitûdvizsgálata volt.
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AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A Büki Gyógyfürdôben a mintavétel 2008 novemberétôl
2009 áprilisáig tartott. A felmért minta elemszáma 385 fô
(magyar 194 fô, cseh 95 fô és német ajkú 96 fô). Vizsgála-
tunk az egészségturizmusnak a gyógyturizmus szegmensé-
ben a keresleti oldal sportolási szokásaira és igényeire fóku-
szált. Primer kutatási módszerünknek a nyílt és zárt kérdé-
seket tartalmazó kérdôíves adatgyûjtést alkalmaztuk. A
minta elemeit véletlenszerûen választottuk ki. Az adatokat
SPSS for Windows 17.0 statisztikai módszerrel és Excel táb-
lázatok segítségével dolgoztuk fel.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgálatban résztvevôk döntô többsége a gyógyfürdôt
gyógykezelés céljából keresi fel és kisebb mértékben igényel
sporttevékenységeket az egészségmegôrzés érdekében. En-
nek ellentmondani látszik, hogy az állandó lakóhelyükön
többen sportolnak. A magyar és a külföldi válaszadók ered-
ményeit összevetve hazánk vendégkörének fizikai aktivitása
a legalacsonyabb. Az osztrák és a német vendégek sportmo-
tiváltsága (sportgyakoriság, mozgásintenzitás) magasabb a
cseh és magyar vendégekéhez viszonyítva.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Vizsgáltjaink ismerik a fizikai aktivitás primer prevenciós,
egészségmegôrzô és rehabilitációs hatásait, ugyanakkor a
sport még nem vált a magyar vendégek életmódja részévé.
Ennek hangsúlyozásával még sokat tehetünk életminôsé-
günkért, testkultúránk fejlesztéséért, következésképpen
egészségünkért.

GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK EMBERI 
VÁZIZOMZATBAN FIZIKAI TERHELÉS HATÁSÁRA
BBoorrii  ZZoollttáánn11,,  IIooaannnniiss  FFaattuurrooss22,,  RRaaddáákk  ZZssoolltt11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sporttudományi Kutatóintézet, Budapest 
2 Komatinin University, Komatini, Görögország 
EE--mmaaiill::  bboorrii@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Humán génexpressziós méréseink kiemelt célpontja a sirtu-
in fehérje-család, valamint a velük együttmûködô fehérjék.
A sirtuinok, mint fehérjéket deacetyláló enzimek celluláris
alapfolyamatok – fehérjék expressziója, aktivitása, életideje
– szabályozásában játszanak szerepet; ezeken keresztül pe-
dig olyan élettani folyamatok szabályozásában mint az öre-
gedés és a daganatképzôdés.

MMóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban görög önkéntesektôl izombiopszia mintákat
vettünk. A vizsgálatban 2 korcsoportot különítettünk el (20-
40 év, és 60-80 év). A vizsgált személyeknél az alapvetô pa-
ramétereket megmértük (kor, tömeg, magasság, maximális
oxigénfelvétel, stb.). Ezek után izombiopszia vétele történt,
majd egyszeri terhelésnek vetették alá magukat, és a terhe-
lés után ismételt biopszia vétele történt. A biopszia minták-
ból RNS és fehérje preparátumokat készítettünk. Az RNS
preparátumokból Quantitatív Real-Time PCR technikával a
számos kiválasztott gén (sirtuin fehérje-család több tagja,
mitokondriális fehérjék, DNS reparációs fehérjék) mRNS
szintjét mértük meg. A fehérje mintákból a vizsgálatba vont
gének fehérje mennyiségét határoztuk meg Western-blot
technika alkalmazásával.

EErreeddmméénnyyeekk
Az egyszeri fizikai terhelés hatására az izomszövetben egy-
részt növekszik az oxidatív terhelés (oxoguanin), másrészt
annak kivédési mechanizmusai – antioxidatív fehérjék
(OGG1, SOD1), angiogenezis indukció (VEGFA) – is aktivá-
lódnak. További általános hatást mértünk számos további
gén esetében (USP6/ubiquitináció, PBEF/NAD anyagcsere,

PPARϒ/zsír- cukoranyagcsere, AMP-kináz, UCP3/mito-
kondrium, XRCC6/DNS repair). Az általános hatáson felül
életkortól függô expressziós változást mutattunk ki számos
gén esetében (PSMA1/proteasome, EP300 és FOX01/
transzkripciós faktorok). A Sirtuin fehérje-család tagjai sem
mutatnak egységes viselkedést a fizikai terhelés hatására: a
SIRT1 növekszik, a SIRT3, 6 viszont csökken.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az eddig megvizsgált mintegy két tucat fehérje adatai alap-
ján az emberi vázizomzatban nagymértékû génexpressziós
változást eredményez az egyszeri fizikai terhelés. Ezek a vál-
tozások – indukció/szupresszió – nem egyszer pontosan
egyeznek a meglévô ismeretekkel, de néha ellentmondás is
felfedezhetô a humán, vagy az állatmodelleken mért adatok-
kal. A fehérjék expressziójában kimutatott változások
összessége olyan hatást eredményezhet, amely kedvezôen
befolyásolhatja az izomsejtek, de akár az egész szervezet
oxidatív állapotát, élettartamát.

RÉSZKÉPESSÉG-ZAVAR HATÁSAI A KOORDINÁCIÓS 
KÉPESSÉGEKRE A TANULÁS SZEMPONTJÁBÓL
CCsseehh  LLáásszzllóó11,,  DDoommookkooss  MMiihháállyy11,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,  
KKiissss  GGáábboorr11,,  AAddoorrjjáánnnnéé  OOllaajjooss  AAnnddrreeaa22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  llaasszzlloo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Növekszik a részképesség-zavarral küzdô, diszlexiás, disz-
graphiás és diszkalkúliás tanulók száma, akik késôbb mun-
kaerôként sem tudnak a leghasznosabb állampolgárokká
válni. Fontos a felismerés annak megállapítása érdekében,
hogy milyen módszerekkel tudunk segíteni a részképesség-
zavarban szenvedô gyerekeknek. Az egyik megoldás a koor-
dinációs képességek célirányos fejlesztése. Ennek elsô lépé-
se, hogy meghatározzuk, melyek azok a mozgásformák, ahol
jelentkezik a lemaradás és ez milyen mértékû.

CCééll
Meghatározni a koordinációs képességek egy körében a
részképesség-zavarban szenvedô tanulók teljesítménybeli
eltéréseit az átlaghoz képest.

MMóóddsszzeerr
A vizsgálat újszerûsége miatt egy, még nem standard gya-
korlati tesztet alkalmaztunk, mely egy-egy adott mozgás-
csoportot és a hozzá kapcsolódó koordinációs képességet
méri (az inverz, transzverzális mozgások, végtagok össze-
hangolt koordinációja, finom motorika, kéz-szem koordi-
náció, statikus-dinamikus egyensúly). Kérdôíves módsze-
rünk a sportolási szokásokra kérdez rá, és tartalmazza a
tanulmányi eredményt is (teszt: 39 kérdés; életkor: 11-12
év; n=100).

EErreeddmméénnyyeekk
A koordinációs képességek szempontjából a részképesség-
zavarban szenvedô gyermekek minden területen szignifi-
kánsan elmaradnak a hasonló hátrányban nem szenvedô
kortársaiktól. A kérdôívre adott válaszok alapján megállapí-
tottuk, hogy a sportolók részképesség-zavartól függetlenül
10%-kal jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, mint
az inaktívak.

KKöövveettkkeezztteettééss
A koordinációs képesség színvonala kapcsolatba hozható a
részképességek zavarával. Feltételezzük, hogy ha a motoros
képességeket célirányosan, a megfelelô mértékben fejleszt-
jük, pozitív változást érhetünk el az írás, olvasás, számolá-
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si képességeknél. A sport jelentôs pozitív hatást gyakorolhat
a tanulmányi teljesítményre.
A munkát a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatta

A KOMPETENCIA ALAPÚ EGÉSZSÉGNEVELÉS 
LEHETÔSÉGEI A FELSÔOKTATÁSBAN TANULÓ 
HALLGATÓK FIZIKAI AKTIVITÁSÁT – EZEN KERESZTÜL A
FITTSÉGI ÁLLAPOTÁT – MEGHATÁROZÓ 
EGÉSZSÉGTUDAT FEJLESZTÉSÉBEN 
EEddvvyy  LLáásszzllóó
Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
EE--mmaaiill::  eeddvvyyll@@aallmmooss..vveeiinn..hhuu

BBeevveezzeettééss
A lakosság romló egészségi állapotával szemben az egész-
ségügy önmagában tehetetlen. A megoldásként kezelendô
egészségnevelés azonban interdiszciplináris megalapozott-
ságot igényel és elkerülhetetlen annak neveléstudományi
megalapozása is. Az iskolában törvényi garancia mellett je-
lenik meg az egészségtudat közvetítése. Ez a különbözô tu-
dományterületek mentén felsorakoztatott tantárgyakba be-
építve kap helyet. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az
egészségnevelés terén továbbra is a tudáshiány jellemzô. A
patologikus tudásközvetítés eredménye, hogy az egészségét,
életvitelét hosszú távon megalapozni szándékozó egyén nem
képes reális képet festeni egészségi állapotáról, így annak
fejlesztését célzó tevékenysége is eredménytelen.

CCééll
A jelzett tudáshiánynak a feloldását célzom meg kutatásom
keretében. A reális helyzetkép ismeretében egy tantárgyi
modul keretében – akciókutatás által fejlesztett tananyag
mentén – kívánom felépíteni azt az alkotó pedagógiát, amely
képes biztosítani a fejlesztô egészségtudat megalapozását.

MMóóddsszzeerreekk
A Pannon Egyetem hallgatóinál végzett kérdôíves felmérés a
kompetencia alapú egészségtudat fejlesztést kívánja meg-
alapozni az attitûdök feltárása által. A kérdôív kitér a pszi-
chológiai, az életminôséggel kapcsolatos mutatók állapotá-
nak feltárására, a szociális képzetek, az egészségmagatartás
és egészségtudat vizsgálatára.
Akciókutatás keretében születik meg az a tantárgyi modul-
rendszer, amely az alkotó pedagógia igényességével kívánja
feloldani az egészségtudat pedagógiai patologikumát.
A program a „Fittségi edzéstervezés" c. tárgy keretében vá-
lik gyakorlattá. A tematika azt a szakmai protokollt követi,
amelynek mentén egy személyi edzô az addig inaktív élet-
módot folytató kliensét kapcsolja be a rendszeres fittségi
programba, vállalva a szakmai felelôsséget munkája ered-
ményességéért.

EErreeddmméénnyyeekk
Tapasztalataim szerint az egyén motivált és érdekelt egész-
sége megôrzésében. Ez irányú tevékenysége viszont csak az
által válik hatékonnyá (ez a céltudatosságot és rendszeres-
séget jelenti), amennyiben számára hiteles, vagyis általa
megszerzett tudáson alapuló diagnózist tudunk fittségérôl
alkotni.

EGYÉNRE SZABOTT, KONTROLLÁLT, FÉLÉVES 
KARDIOLÓGIAI PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS
EDZÉSPROGRAM EREDMÉNYEI
GG..  NNooéé  JJuuddiitt11,,  DDóóssaa  AAnnddrreeaa22,, PPaavvlliikk  GGáábboorr33,,  RRáánnkkyy  MMáárrttaa33,,
TTóótthh  MMiikkllóóss33

1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém 
2 FourMed KFT, Veszprém 
3 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest 
EE--mmaaiill::  nnooeejjuuddiitt@@cchheelllloo..hhuu

CCééll
Hazánkban nô a szív-keringési rendszer és különösen kísé-
rô betegségek (hypertonia, obesitas, diabetes mellitus, athe-
rosclerosis, stb.) elôfordulása. A gyógyítás három alappillé-
re, a prevenció, a gyógyítás, és a rehabilitáció összekapcso-
lása ma már nem új gondolat. E három feladat közül legje-
lentôsebb a megelôzés, mert világszerte a prevenció a legha-
tásosabb és legolcsóbb „módja" az egészség megôrzésének.
A szûrés, a megelôzés, a mozgásterápia és az utógondozás
összekapcsolásának egyik lehetôségét mutatja be 75 egyén
bevonásával végzett vizsgálatunk.

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Korban azonos 36 nôt és 39 férfit vizsgáltunk, akik közül 25
kardiovaszkuláris kockázattal bírt és rendszeres edzésmun-
kát végzett. Kontrollként 25 kockázati tényezôkkel rendel-
kezô inaktív, valamint 25 egészséges inaktív egyént tesztel-
tünk. Ennek keretén belül a páciensek a kardiológiai vizs-
gálatok és terheléses tesztek után a terapeutákkal aktívan
együttmûködve egyénreszabott, pulzuskontrollált, folyama-
tosan monitorozott kardiós mozgásterápiás tréninget végez-
tek (POLAR szerkezetekkel).

EErreeddmméénnyyeekk
Az edzésprogramban résztvevôk testtömege, nyugalmi és
maximális pulzusszáma, valamint vérnyomása, vérparamé-
tereik közül a koleszterin, a triglicerid és a vércukor szintje
szignifikánsan csökkent. Oxidatív kapacitásuk, terhelhetô-
ségük és teljesítményük jelentôsen javult, életvezetésük
nyugodtabb lett, anyagcseréjük, immunválaszaik javultak,
stresszkezelésük hatékonyabbá vált.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A program minden része individuális, meglévô rendszerekre
épül, illeszkedik a páciensek egyéniségéhez, terhelhetôségé-
hez, lehetôségeihez, a konzultáció a terapeuta és a szakor-
vos, valamint a páciens között folyamatos. Hasonló progra-
mok indultak vese- és májbeteg, valamint depressziós cso-
portokon is.

SPORTOLÁSI, TÁPLÁLKOZÁSI 
ÉS ÉLETVEZETÉSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA 
EGYETEMI HALLGATÓK KÖRÉBEN
GG..  NNooéé  JJuuddiitt11,,  RRáánnkkyy  MMáárrttaa33,,  DDóóssaa  AAnnddrreeaa22,,  PPaavvlliikk  GGáábboorr33

1 Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet, Veszprém
2 FourMed KFT, Veszprém  
3 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  nnooeejjuuddiitt@@cchheelllloo..hhuu

BBeevveezzeettééss
Számos hazai és talán még több nemzetközi tanulmány fo-
galmazza meg az egészséges életmód alapelemeit. Mindenki
egyetért abban, hogy a helyes táplálkozás, a megfelelô fizi-
kai aktivitás (min. 3-4·45-60 perc/hét, elsôsorban aerob és
rezisztencia tréningek), a megfelelô stresszoldó technikák
alkalmazásának képessége, az optimista életszemléletre tö-
rekvés; a kívánatos szabadidôtudat és igényes szabadidô el-
töltés képessége nemcsak a rehabilitációban, de a prevenci-
óban is óriási jelentôséggel bír már az ifjúkorban. Az utolsó
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intézményes keretek között elsajátítható és az életmódba
beépíthetô segítség a fôiskolákon, egyetemeken szerezhetô.
Az életmód a társadalom politikai, gazdasági és szervezeti
viszonyait is visszatükrözi. Az egészségmagatartás az élet-
stílus része kell, hogy legyen.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Munkacsoportunk 2009-ben 170 fô (18-29 éves) hallgató
életvezetéssel, táplálkozási és sportolási szokásaival kap-
csolatos kérdôíves (35 kérdés) felmérést végezett egy vesz-
prémi (92 fô; 35 fiú és 57 leány; mérnök, rekreáció-szerve-
zô, idegenforgalmi és szálloda szakos, valamint gazdász) és
egy budapesti egyetemen (78 fô; 38 fiú, 40 leány; testneve-
lés szakos hallgatók). Az eredmények összesítésére Statisz-
tika 8.0 és Excel táblákat használtunk.

EErreeddmméénnyyeekk
A legtipikusabb problémának a leány hallgatók esetében a
mozgásszegény életmódot (nem tanár szakos hallgatók moz-
gással eltöltött ideje 8 perc/nap!), a rendszertelen és nem
megfelelô (általában gyorséttermi) táplálkozás és a táplálék
kiegészítôk („barátnôi" javaslatra, tudatosság nélkül), vala-
mint fájdalomcsillapítók, sok esetben fogamzásgátlók szedé-
se (nem mindig orvosi rendelvényre) tekinthetôk. Fiú hallga-
tóknál a minôségi étkezések hiánya (szinte alig fogyasztanak
fôzelék- és zöldségféléket), a kevés mozgás és a nem megfe-
lelô (mennyiségû, idôtartamú) pihenés, dohányzás, nagyobb
mennyiségû alkohol rendszeres fogyasztása szerepel. Mind-
két egyetemen lehetôsége van a hallgatóknak segítséget kér-
ni szervezetük mûködésével és az egészséges életmóddal
kapcsolatosan. Azok az egyetemisták, akik látogatják ezeket
a kötelezôen/szabadon választható foglalkozásokat (általá-
ban 4+0, 2+2 az elmélet-gyakorlat aránya), - a testnevelés
szakosoknak és a rekreáció-szervezôknek be is épül a tan-
tervükbe - jóval tudatosabban igyekeznek helyes életvezetés-
sel, egészségüket és állóképességüket megôrizve élni.

KKöövveettkkeezzeettééss
A cél az lenne, hogy még több hasonló jellegû, minden sza-
kon felvehetô-e kurzus indításával, még szélesebb rétegeket
vonhassunk be, ezzel javítva a felsôoktatási intézményben
tanulók egészségi állapotán. Statisztikai tény, hogy a civili-
zációs betegségek (elhízás, hipertónia, cukorbetegség, érel-
meszesedés, stb.) egyre fiatalabb korban jelentkeznek,
szükséges tehát komplex egészségvédô programok kidolgo-
zása a folyamat megfékezésére, a fiatalok életminôségének
javítása érdekében.

ÖNÁLLÓSÁG - ÖNTEVÉKENYSÉG – ÉLETMÓD
HH..  EEkklleerr  JJuuddiitt,,  NNéémmeetthhnnéé  TTóótthh  OOrrssoollyyaa
Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
EE--mmaaiill::  hheekklleerr@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az iskola az életre, reményeink szerint egy minôségi, ered-
ményes és élvezetes életre hivatott felkészíteni tanulóit. A
tantárgyak ezt nemcsak a tananyag átadásán keresztül te-
hetik. Hiszen a „lifelong learning" korában a módszerek, el-
sôsorban azok, amelyek az önálló ismeretszerzés és ismeret-
feldolgozás megtanításán keresztül kompetens fiatalokat se-
gítenek nevelni, legalább olyan fontosak, mint a szinte már
az iskolai tanulmányok befejezésére, részben elavuló tan-
anyag. Ha az iskolai testnevelés és sport szeretné betölteni
szerepét (hogy az egészséges életmódot ismerô, preferáló,
sportolni tudó, motivált felnôtteket neveljen), élnie kell a
modern módszertani lehetôségekkel is. Ilyen, a tanulói akti-
vitásra alapozó, a különbözô képességeket, készségeket, ér-
deklôdést kiemelten figyelembe vevô módszertani lehetôség
a projektmódszer. Ezt elsôsorban látványos, több tantárgyat
összefogó, gyakran az egész iskolát mozgósító, több hóna-

pos változatában valósítják meg az iskolák. Azonban a pro-
jekt ennél egyszerûbb, akár csak a testnevelési órára és az
önálló munkára épülô változata a testnevelési órák oktatá-
si-nevelési folyamatába kitûnôen beilleszthetô. Elsôsorban
azért, mert a projekt logikájú, egy-egy témát, tananyagot 3-
4-6 hetes ciklusok alkalmazásával feldolgozó anyagtagolás,
bevett gyakorlat a testnevelési órákon.

CCééll
Kutatásunkban a projektmódszer testnevelés órai alkalma-
zási lehetôségeit, és a tanulókra gyakorolt hatását vizsgál-
tuk.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kutatásban 32, a 3-12. évfolyamban tanító testnevelô ta-
nár vett részt, akik 5 csoportba rendezôdve választották a
project-témát. Ezek: 6:3; Vizes hetes; Fotsal; Erdei Zsolt és
Testépítés. A tanárok a projektet iskolájuk egy tetszôlegesen
kiválasztott osztályában hajtották végre. A projekt közös pa-
raméterei: a téma felvezetése, a projektmunka folyamatá-
nak kialakítása a tanulók ötletei alapján, feladatelosztás, a
mérések meghatározása, a kiinduló szint mérés, a projekt
mûködtetése (2-4 hét), a záró mérés, összegzés és értékelés.
Valamennyi projektrôl dokumentáció készült.

EErreeddmméénnyyeekk
A projektmunka során a tanulói aktivitás - a máskor passzí-
vabb tanulók esetében elsôsorban - lényegesen nagyobb volt
a megszokottnál. A nagyobb motivációt az anyagfeldolgozás
érdekességén kívül a tantárgyközi kapcsolatok adta lehetô-
ségek, a külsô helyszínek és résztvevôk bevonása, a tevé-
kenységek (köztük a mozgásos tevékenységek) választható-
sága és az erôs differenciálás, valamint az ok-okozati össze-
függések megvilágítása váltotta ki.

EDZÔKÉP
– UTÁNPÓTLÁSKORÚ KÉZILABDÁZÓ FIÚK SZEMÉVEL
HHaajjdduunnéé  LLáásszzllóó  ZZiittaa,,  PPrriisszzttóókkaa  GGyyöönnggyyvvéérr
PTE TTK Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  zziittaa@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Régóta ismert és több szempontból kutatott, hogy az edzô a
sporttevékenységgel lelkesen ismerkedô tanítványát képes-
e megtartani sportágában? Tud-e olyan vonzó lehetôséget
biztosítani, sikerrel kecsegtetô célokat állítani, értéket jelen-
tô emberi környezetet teremteni, amely tartósan jó élménye-
ket ad és biztosítja a sportoló motivációját? A sport komoly
munkával, erôfeszítéssel és gyakran lemondásokkal jár, a
teljesítmény, az eredmény nem jön magától. A pedagógiai
szempontból is jól dolgozó edzô pontosan tudja, milyen
módszerek és eszközök állnak rendelkezésére ahhoz, hogy
sportolói kellô akarattal, kitartással dolgozzanak és küzdje-
nek, amelyek szükségesek az élményszerû, testet-lelket fej-
lesztô sportmunkához, amiért érdemes odamenni és ott ma-
radni az edzôteremben, a kézilabdapályán. Vizsgálatunk egy
átfogó sportpedagógiai kutatás kis részletét mutatja be.

CCééll
A vizsgálat célja, hogy választ kapjunk arra, miként véleked-
nek a 14-17 éves serdülô és a 18-20 éves ifjúsági korú ké-
zilabdázók edzôjükrôl és általában az edzôi munkáról. Kit és
miért tartanak jó edzônek, olyannak, akivel érdemes együtt
dolgozni.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A mintába (országos szinten is elismert) az utánpótlás-neve-
lés területén legjobbnak mondható sportegyesületeket von-
tuk be (Dunaferr, PLER, Veszprém), amelyek nagy hang-
súlyt fektetnek saját nevelésû játékosaik felnôtt csapatba
kerülésére. Az adatfelvételre a Rossmann és munkatársai
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(1987) által kialakított, német standard kérdôívet használ-
tuk. A válaszokat az SPSS adatfeldolgozó program segítsé-
gével elemeztük.

EErreeddmméénnyyeekk
A négy faktor elkülönítésével történô értékelés eredménye
igazolta azt a feltételezésünket, amely szerint a sportolók a
szakmai kompetencia részének tekintik a játékosok lelkesí-
teni tudását, az edzô motiváló erejét.

CSALÁD-TESTKULTÚRA-ÉLETMINÔSÉG  
HHeerrppaaiinnéé  LLaakkóó  JJuuddiitt,,    TTóótthh  AAnnddrrááss,,    
OOllvvaasszzttóónnéé  BBaalloogghh  ZZssuuzzssaa  
Eszterházy Károly Fôiskola, 
Andragógiai és Közmûvelôdési Tanszék, Eger
EE--mmaaiill::  llaakkoo@@eekkttff..hhuu

TTéémmaavváállaasszzttááss  iinnddookklláássaa
• A magyar lakosság rossz egészségi állapota  (2008-ban az
elhunytak több mint fele a keringési rendszer betegségeinek
következtében halt meg, negyede a különféle daganatos be-
tegségek, emésztôrendszeri problémák áldozata lett) (KSH;
2009).
• Az egészség értékként való elfogadása, kezelése, ôrzése,
óvása (elsôdleges színtér a család) (Berkes, 2004; Simon,
2006; Szécsényi, 2005).
• Az egészség megôrzésének egyik lehetséges és hatékony
módja a testkulturális értékek átadása (Berkes, 2004; Kul-
csár, 2002; Mikola, 2004; Monspart, 1999; Pikó, 2002).
• A család, mint nevelési színtér átalakulásának változásai
(generációk viszonya).
• A rendszeres fizikai aktivitás szerepe, rekreációs sportte-
vékenység az egészségmagatartás egyik fontos faktora. A
rekreációs jelleggel végzett sporttevékenység jelentôsen ja-
vítja életminôségünket (Gémes, 2006).

CCééllkkiittûûzzéésseekk
Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy a családi min-
ták milyen mértékben határozzák meg a gyermekek testkul-
túrához való viszonyulását. Vizsgálataink során a gyerme-
keket nem csak saját, hanem szüleik és nagyszüleik életvi-
telérôl, sportolási szokásairól is kérdeztük.

MMiinnttaa  ééss  mmóóddsszzeerr
Adatgyûjtés módja: kérdôív, korosztály: 10-14 éves kor (5-8.
osztály) megkérdezettek száma: 334 fô

EErreeddmméénnyyeekk
• Azt feltételeztük, hogy azokban a családokban, ahol az
egyik szülô rendszeresen sportol, ott a gyermek is sportol.
Összevetettük a rendszeres testedzést végzô szülôk (anyák
8%-a, apák 19,8%a) és gyermekük sportolásának összefüg-
géseit, s megállapítottuk, hogy nincs olyan gyermek, aki
nem sportol.
•  Azokban a családokban, ahol a nagyszülô rendszeresen
végez testedzést, vagy testmozgással járó hobbitevékenysé-
get, ott legalább az egyik szülô is sportol, és a megkérdezett
gyermek is sportol (15 család vonatkozásában).
• A rendszeres fizikai aktivitás iránti igény vonzó családi
minták és a megfelelô iskolai nevelés hatására alakulhat ki
már igen korai életszakaszban. Döntô részben a család és
az iskola határozza meg, hogy hol helyezkedik el a gyermek
értékrendjében az egészséges életvitel, a testedzés.
• A család, mint az elsôdleges nevelési színtér és az informá-
lis tanulás egyik legfontosabb helyszíne, erôteljesen befolyá-
solja a gyermek egészségtudatos magatartásának kialakulá-
sát, s ezen belül a testkultúrához, testedzéshez való hozzá-
állását is.

MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI LABDARÚGÓK 
TESTÖSSZETÉTELI ÉS KARDIOVASZKULÁRIS 
JELLEMZÔINEK BEMUTATÁSA
IIhháásszz  FFeerreenncc,,  SSzzaakkáállyy  ZZssoolltt,,  KKiirráállyy  TTiibboorr,,  KKoonncczzooss  CCssaabbaa,,
RRiikkkk  JJáánnooss
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar,
Sportegészségügyi Laboratórium, Gyôr
EE--mmaaiill::  iihhaasszz@@aattiiff..hhuu

BBeevveezzeettééss
A magyar labdarúgás színvonalát (hosszú idô óta) számos
kritika éri. Halmozottan jelenik meg ez a probléma, ha
ugyanezt az összehasonlítást nemzetközi összefüggésben
vizsgáljuk. Érdekes a kérdés akkor is, ha (a színvonal eme-
lése okán) külföldi labdarúgókat igazolnak a magyar csapa-
tok, ettôl remélve a minôség jelentôs javulását. A fent leírt
problémák érdekes irányt vesznek, ha ezeket a folyamato-
kat alacsonyabb osztályban vizsgáljuk.

CCééll
A vizsgálat célja az volt, hogy összehasonlítsuk a magyar és
az idegenlégiós labdarúgók testösszetétel és a kardiovasz-
kuláris jellemzôit, ezek alapján következtetéseket vonjuk le
a magyar másodosztályban szereplô játékosok aktuális álla-
potáról.

MMóóddsszzeerreekk
Megmértük a testmagasságot, a testtömeget, InBody 720 tí-
pusú bioimpedancia készülékkel (BIA) becsültük: a testtö-
megre vonatkoztatott zsírt és a sovány testtömeget. Keringé-
si, légzési és metabolikus jellemzôket mértünk SENSOR
MEDICS Vmax29 C gázanalizátorral. A lépcsôzetesen nö-
vekvô fizikai terhelést futószalag ergométeren (Marquette
S2000) végezték a vizsgáltak. A gyakorlat ideje alatt folya-
matosan rögzítettük: a pulzust a relatív oxigénfelvételt
(ml·kg-1·min-1), az oxigénpulzust (ml·beat-1), a percventilláci-
ót (l·min-1), a légzési térfogatot (l), és az anaerob töréspontot
(beat·min-1). Rögzítettük továbbá a gyakorlat elôtt és a ter-
helés csúcsán mért vérnyomást.

EErreeddmméénnyyeekk
A magyar és az idegenlégiós játékosok antropometriai jel-
lemzôi között nem volt szignifikáns különbség. A kardio-
vaszkuláris jellemzôk átlagait vizsgálva számos evidencia
mellett azonban már találtunk néhány érdekességet. A rela-
tív oxigénfelvétel (amely önmagában gyenge teljesítmény)
átlagai között (magyar: 51,65±6,41ml·kg-1·min-1; légiós
47,92±5,73) a különbség szignifikáns (p < 0,002). Ami az
oxigénpulzust, a percventillációt, illetve a légzés frekvenciá-
ját illeti, a különbségek csak numerikusak. A kezdeti és a
terhelés csúcsán mért vérnyomás átlagok között a különb-
ségek nem szignifikánsak, több esetben mértünk azonban
(magyar játékosoknál) emelkedett, vagy a hipertónia I-II
csoportba sorolható értékeket.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Ha az idegenlégiósok szerzôdtetésének fô okaként feltétele-
zett elônyöket keressük (jobb aerob kapacitás, gazdaságo-
sabb energiafelhasználás, stb.), csalódnunk kellett. Ismerve
az egyéb kvalitásokat (technikai- és taktikai képzettség) is,
azt kell mondanunk, hogy ebben az osztályban az idegenlé-
giós szerzôdtetése kevésbé eredményes.
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A SOPRONI 2–7 ÉVES KOROSZTÁLY 
NEVELÉSÉRE KÉSZÜLÔ PEDAGÓGUSJELÖLTEK 
EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA
KKaajjttáárr  GGaabbrriieellllaa,,  SSiimmoonn  IIssttvváánn  ÁÁggoossttoonn  
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 
Mûvészeti és Sport Intézet, Sopron
EE--mmaaiill::  aaqquuaarraazzss@@aaqquuaarraazzss..hhuu

BBeevveezzeettééss
A gyermekeink romló egészségkulturális magatartása szük-
ségessé teszi a bölcsôdei, óvodai egészségfejlesztés, egész-
ségnevelés hatékonyságának növelését. A pedagógiai prog-
ramokban megtalálhatók az egészséges életmódra nevelést,
az egészségfejlesztést szolgáló tevékenységek, de kérdés,
hogy ezek milyen hatékonysággal valósulnak meg. A siker
kulcsfigurája a pedagógus, aki mintaadásával, tevékenysé-
gével, személyiségével módosítani tudja neveltjei egészség-
tudatos magatartását. Sopronban a hagyományos óvodape-
dagógus képzés mellett már 6 éve folyik csecsemô és gyer-
meknevelô-gondozó képzés. Mindkét képzés tantervében ki-
emelt célként jelenik meg az egészségtudatos magatartás ki-
alakítása.

CCééll
Vizsgálatunk célja megvizsgálni, hogy az óvodapedagógus és
a csecsemô és gyermeknevelô-gondozó hallgatók milyen
egészségkulturális magatartással rendelkeznek. Részcél-
ként vizsgáltuk, hogy van-e különbség a két képzésben
résztvevô hallgatók egészségkulturális magatartásában, il-
letve a képzési bemenet és kimenet között.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A tanulmányban e kutatás elsô lépéseit mutatjuk be. A
Nyugat-magyarországi Egyetem óvodapedagógus és csecse-
mô és gyermeknevelô-gondozó tagozat hallgatóinál (n=167)
végeztük el a vizsgálatot. Módszerként az írásbeli kikérde-
zést, a kérdôíves módszert alkalmaztuk.

EErreeddmméénnyyeekk
A hallgatók fizikai aktivitása alacsony szintû, és táplálkozá-
si szokásaik számos területen nem érik el az egészséges
életmód kritériumait. A káros szenvedélyek jelenléte életük-
ben megfelel az országos átlagnak. A két képzési terület
hallgatói egészségkulturális magatartása között szignifikáns
különbség volt.

A SPORT HATÁSA A STRESSZEL VALÓ MEGKÜZDÉSRE
KKeelllleerr  JJuuddiitt  
Rekreációszervezés és Egészségfejlesztés, 
Pécsi Képzési Központ, Pécs
EE--mmaaiill::  kkeelllleerrjjuuddiitt0099@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Napjaink elkerülhetetlen jelensége a stressz. Krónikussá
válása esetén kimerültséghez, kiégéshez, vagy betegség-
hez is vezethet (Kállai, 2007). Ebbôl kifolyólag meg kell ta-
nulnunk kezelni, levezetni azt. A sport jó eszköz lehet a
stressz következményeinek megelôzésére, hiszen szerepet
játszik a testi-lelki egészség megôrzésében, valamint ki-
alakítja a kitartás és küzdeni tudás képességét (Bagdy,
1997). Kállai szerint a mai gyermek nem tanul meg küz-
deni (pl: autóval visszük iskolába), ezért késôbb sem tud
megküzdeni az ôt érô stresszhatásokkal. Véleményünk
szerint ez a küzdésbéli hiányosság jól pótolható a sport-
tal. Ezt erôsíti meg Coubertin (1931) is, aki szerint a
sportnak jellemformáló hatása van, és önfegyelemre ta-
nít.

CCééll
Megállapítani a sportolás és megküzdés közt fennálló össze-
függést.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Kutatásunk keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat (N =132).
Beválasztási kritériumok: 18 és 30 év közti életkor, felsôfo-
kú tanulmányok folytatása. A megkérdezettek kiválasztása
egyszerû, nem véletlenszerû mintavétellel történt. Két stan-
dard kérdôívet: Rahe-féle rövidített stressz és megküzdés
kérdôív, illetve Lazarus és Folkman konfliktusmegoldó kér-
dôív, valamint a sportolási szokásokra vonatkozó kérdéssort
alkalmaztunk. Az adatok kiértékeléskor Ms Excel progra-
mot használtuk, az elemzés Khí2-próbával történt.

EErreeddmméénnyyeekk
A nem sportolók megküzdése szignifikánsan rosszabb
(p=0,005), mint a sportolóké. A nem sportolóknál szinte hiány-
zik a kiváló megküzdés, és itt szignifikánsan erôsebb az aggo-
dalomra okot adó coping. A heti 1-3 alkalommal sportolókra az
elégséges, vagy ennél jobb megküzdés jellemzô. A versenyspor-
tolók esetében szignifikánsan magasabb a kiváló megküzdés
(P=0,001), viszont náluk az elégséges coping ugyanilyen mér-
tékben jelentkezik. Az eredmények arra utalnak, hogy a spor-
tolással javíthatunk a megküzdési képességünkön, függetlenül
attól, hogy melyik életkorban kezdjük a fizikai aktivitást.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk  
A rendszeresen végzett testmozgásnak (heti 1-3 alkalom) fon-
tos szerepe van a stresszkezelésben. Ez az a mennyiség, me-
lyet a prevenció is ajánl. Fontos, hogy a gyermekekkel megsze-
rettessük a sportot és a felnôtteket is mozgásra ösztönözzük.

AZ EGÉSZSÉG PSZICHÉS ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS 
DIMENZIÓINAK VIZSGÁLATA REKREATÍV CSOPORTOS
MOZGÁSPROGRAM RÉSZTVEVÔI KÖRÉBEN
KKiissss  BBaalláázzss11,,  SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,  DDoommookkooss  MMiihháállyy11,,  
BBaalloogghh  LLáásszzllóó22,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii11

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 
2 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, PPK, 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  kkiissssggaa@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az életminôség szempontjából az egészség pszichés és pszi-
choszociális dimenzióinak vizsgálata kiemelt jelentôségû. A
fizikai, fiziológiai, genetikai vizsgálatok mellett, ezek megis-
merése adhat teljesebb képet a vizsgáltak egészségi állapo-
táról. Korábbi vizsgálatok bizonyították a rendszeres sport
jótékony hatásait a pszichés és pszichoszociális egészségre.

CCééll
Vizsgálatunk célja a programban részt vevôk pszichés és
pszichoszociális egészségének megismerése mellett, a rend-
szeres sport hatásainak feltárása volt – az egészség ezen di-
menzióira.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Empirikus vizsgálatunkat az életmódprogram különbözô
mozgásos, fôképp a testtömeg-csökkentésre fókuszáló al-
programjaira (Fogyi Klub, „Közösen könnyebb", Nôi torna)
jelentkezôknél végeztük el (n=185). Az alkalmazott elemei a
szocio-demográfiai háttér mellett becsülték a résztvevôk
egészségmagatartását (preventív- illetve rizikómagatartá-
sok), szabadidôs tevékenységét, pszichés és pszichoszociális
egészségi állapotát, sportolási szokását és az ezt befolyáso-
ló társas hatásokat és sportmotivációs tényezôket is.

EErreeddmméénnyyeekk
A megkérdezettek többsége jónak minôsítette egészségi álla-
potát, nagyon csekély azok száma, akik kiválónak és jelentôs
azoké, akik még éppen elfogadhatónak tartották. Az edzettsé-
gi állapot minôsítésénél is hasonló volt az eloszlás, viszont itt
megfigyelhetôen nagy azok aránya is, akik rossznak minôsí-
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tették. Szignifikáns nemi és életkori különbségeket nem ta-
pasztaltunk, azonban mind a két esetben erôs szignifikáns
kapcsolat volt a sportolási gyakorisággal. A megkérdezettek
az 1 évvel ezelôtti egészségi és edzettségi állapotukhoz képest
a jelenlegit közepesre értékelték és nagyon kevesen voltak
elégedettek teljes mértékben vele. Nemi különbségeket itt
sem tapasztaltunk, viszont a sportnak itt is szignifikáns ha-
tása volt. A leggyakoribb pszichoszomatikus tünetek a derék-
fájás, a kimerültség és az alvási problémák, amiket a rend-
szeres sportolás kimutathatóan csökkent.

KKöövveettkkeezztteettééss
A fizikailag aktív életmód, a rendszeres sport empirikusan
kimutathatóan jótékony hatással van a pszichés és pszicho-
szociális állapotra. Kiegészítve a program módszereit, telje-
sebb képet kaphatunk az életmódváltozáshoz köthetô testi
és lelki egészség alakulásáról.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

AZ EDZÉS BEFOLYÁSOLJA A SIRT1, SIRT6, 
NAD ÉS NAMPT MENNYISÉGÉT 
ÖREG PATKÁNYOK VÁZIZMÁBAN
KKoollttaaii  EErriikkaa11,,  SSzzaabbóó  ZZssóóffiiaa11,,  SSaattaarroo  GGoottoo22,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa11,,
RRaaddáákk  ZZssoolltt11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Department of Exercise Physiology, School of Health and
Sport Science, Juntendo University, Chiba, Japan
EE--mmaaiill::  kkoollttaaiiee@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A legfrissebb irodalmi adatok alapján a sirtuinek az örege-
dési folyamat kulcs szabályozóiként ismertek, és ezen fehér-
jéket NAD+-tól való függésük a sejt metabolizmus fontos jel-
zôjévé tette. A rendszeres fizikai edzés metabolikus és redox
változásokat idéz elô többek között a vázizomban is, amely
bizonyos mértékben képes mérsékelni az életkor függô izom
funkció csökkenést.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Fiatal kontroll és edzett, valamint öreg kontroll és edzett,
hím Wistar patkányokat használtunk a vizsgálat során. Az
állatokat a VO2max 60%-val hat héten át futószalagon
edzettünk. Jelen vizsgálatban a gastrocnemius izomból vé-
geztünk méréseket a fehérjék mennyiségének és aktivitásá-
nak meghatározására Western blot, ELISA és fluorimetriás
módszerekkel.

EErreeddmméénnyyeekk
Az öregedés a sejt citoplazmájában és nukleuszában is
megnövekedett SIRT1 mennyiséget eredményezett, míg az
edzés szignifikánsan növelte a SIRT1 relatív aktivitását
mindkét életkori csoportban. A nicotinamide phosphori-
bosyltransferase és a NAD+ szint szignifikánsan csökkent
az életkorral, amire az edzés preventív hatással volt. Mind
az életkor, mind a rendszeres edzés befolyásolta számos fe-
hérje acetiláltságát. Az oxidatív károsodást részben a kar-
bonil csoportok felhalmozódásával jellemeztük, ami az
öreg kontrollcsoportban növekedett; valamint a 8-oxyde-
oxyguanosine szinttel mértük, amelyben nem volt változás
a csoportok között. A SIRT6 mennyisége, ami a „base exci-
sion repair"-en keresztül befolyásolja a DNS sérülés javí-
tást, az öregedéssel párhuzamosan növekedett a 8-oxogu-
anine DNA glycosylase koncentrációval együtt. Az öregedés
jelentôs növekedést eredményezett a hypoxia inducible
factor alpha és a vascular endothelial growth factor
mennyiségében, amit a fizikai edzés képes volt meggátolni.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Mivel a vázizomban öregedés során a NAMPT általi NAD+

szintézis nem megfelelô, ez csökkent mennyiségû NAD+ ter-
meléssel jár együtt, jóllehet a SIRT1 aktivitása nem változott
az életkorral. Ezért a NAMPT felmerült, mint a vázizom öre-
gedési folyamatát mérséklô terápiás célpont utalva az öre-
gedés metabolikus és részben reverzibilis következményei-
re, ahol a rendszeres edzés hatására csökkent a távolság a
fiatal és az idôs csoportok között.

MUNKAHELYI EGÉSZSÉGÜGYI MOZGÁSPROGRAM 
HATÉKONYSÁGÁNAK MÉRÉSE 
MULTIDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSBEN
KKoovvááccss  TTaammááss11,,  KKiissss  GGáábboorr11,,  HHeeggeeddûûss  IImmrréénnéé11,,  OOrrbbáánn  
KKoorrnnéélliiaa11,,  KKiissuucczzkkyy  ÉÉvvaa11,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, Szeged
2 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  kkiissssggaa@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A modern társadalmakban egyre nagyobb szerephez jut a
gépesítés, a munkavállalók pedig monoton, ülômunkát vé-
geznek. A szabadidô eltöltése is mozgásszegénnyé válik és a
helytelen táplálkozás, a stressz, valamint a dohányzás és az
alkohol sem az egészség megôrzését segíti. Ezeknek a civili-
zációs ártalmaknak a következményeként népbetegséggé
vált az elhízás. Egyre gyakoribbak a szív- és keringési beteg-
ségek, az anyagcserezavarok, a cukorbetegség, a moz-
gásszervi panaszok és a tartáshibák. A rendszeres, rekreá-
ciós testedzés segítene mindezek megelôzésében.

CCééll
Vizsgálatunk során multidiszciplináris megközelítésben ke-
restük a választ arra a kérdésre, hogy a rendszeres – leg-
alább heti kétszeri – testmozgás milyen hatással van a
munkavállalók fittségére, testösszetételére, kövérségre jel-
lemzô hormon szintjeikre, valamint olyan vérkémiai labora-
tóriumi paraméterekre, amelyek a szív és érrendszeri meg-
betegedések jelentôs kockázati tényezôi.

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatban 60, javarészt túlsúlyos (BMI átlag: 29,4)
munkavállaló vett részt (átlagéletkor: 46,3 év; kor terjede-
lem: 26-61 év), akik rendszeres, rekreatív, aerob testmoz-
gást végeztek „Közösen könnyebb" programunk keretein be-
lül (idôtartam: 4 hónap). A résztvevôk fittségi állapotát (Har-
ward-Step, illetve Sloan teszt; 2000m gyaloglás), testössze-
tételét (testzsír %, zsír-izom arány; technika: InBody230),
inzulin és leptin szintjüket (ELISA módszer), valamint ko-
leszterin, triglicerid szintjüket havonta elemeztük. A moz-
gásprogram elején és végén meghatároztuk a haemoglobin
A1c mennyiségét, amely a vércukor ingadozását 2 hónapra
visszamenôleg kimutatja.

EErreeddmméénnyyeekk
Megállapítottuk, hogy a többségükben túlsúlyos vizsgáltak-
nál a mozgásprogram hatására növekedett a fittségi index,
csökkent a testtömeg, és testösszetételük is pozitív irány-
ban változott. Ezzel párhuzamosan javult az inzulin és lep-
tin rezisztenciájuk (csökkent a kövérség, illetve 2-es típusú
cukorbetegség hajlamuk), csökkent a koleszterin és triglice-
rid, valamint haemoglobin A1c szintjük.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A munkahelyeken szervezett csoportos mozgásprogramok
nagy hatékonysággal mûködtethetôk egészségmegôrzésünk
érdekében. Fontos szerepet tölthetnek be olyan multidisz-
ciplináris tesztrendszerek kialakításában, illetve alkalmazá-
sában, amelyekkel jobban meg tudjuk érteni számos civili-
zációs betegség kialakulásának mechanizmusát.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre
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REKREATÍV MOZGÁSPROGRAMOK POZITÍV HATÁSA 
A SZÍVÉRRENDSZERI RIZIKÓ FAKTOROK 
LABORATÓRIUMI PROFILJÁRA
LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  HHoocczzaa  ÁÁggnneess11,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  
VVáárrii  BBeeááttaa11,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  HHeeggeeddûûss  IImmrréénnéé11,,  KKiissss  GGáábboorr11,,
VVaarrggaa  CCssaabbaa22,,  SSeerreess  EErriikkaa33

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK,  Szeged
2 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szeged
3 Központi Klinikai Kémiai Laboratórium, ÁOK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  llaasszzlloo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szív és érrendszeri megbetegedések komoly népegészség-
ügyi kihívást jelentenek világszerte. A legfontosabb rizikóté-
nyezôk a túlsúly, a lappangó cukorbetegség, illetve az emel-
kedett vérzsír szintek. A probléma egyik sarkalatos kérdése
a mozgásszegény életmód. A rendszeres fizikai aktivitás a ri-
zikótényezôket jótékony irányba befolyásolja.

CCééll
Célunk volt, hogy megvizsgáljuk vajon az alacsony intenzi-
tású, több hónapig tartó, ismétlôdô, aerob fizikai aktivitás
hogyan változtatja meg a cukor- és zsíranyagcsere legfonto-
sabb laboratóriumi paramétereit.

MMóóddsszzeerr
Vizsgálatunkat a szervezett formában meghirdetett, 4-5 hó-
napos, heti 2-3 edzést tartalmazó mozgásprogramok: „Fogyi
Klub", „Asszonytorna" és „Közösen könnyebb" résztvevôinél
végeztük (n=78 fô; átlagéletkor: 48,6 év). A mozgásprogram
kezdetén, egy hónappal késôbb, majd a mozgásprogram vé-
gén meghatároztuk a vércukor, koleszterin, triglicerid és he-
moglobin A1c szintet.

EErreeddmméénnyyeekk
Azt tapasztaltuk, hogy olyan vizsgálati alanyokban, akik cu-
kor- és zsíranyagcsere laboratóriumi értékei a normál érték
felsô határtartományából indultak (n=22 fô; vércu-
kor>5,5mmol·l-1, koleszterin>5,6 mmol·l-1, triglicerid>1,5
mmol·l-1, hemoglobin A1c>6%) a mozgásprogram hatására
rizikófaktoraik szignifikánsan a normál tartomány szintjé-
nek középsô értékeire csökkentek. A többi vizsgáltnál, akik
laboratóriumi értékei a normál tartományba estek a moz-
gásprogram megkezdése elôtt, a rizikófaktorok kissé csök-
kentek, de a változás nem volt szignifikáns.

KKöövveettkkeezztteettééss
A vérvételre jelentkezôk között a laboratóriumi rizikócso-
portba a vizsgáltak 28%-a tartozott, amely arra mutat rá,
hogy a fizikailag aktív felnôtt társadalmunk jelentôs része a
szív és érrendszeri megbetegedések szempontjából veszé-
lyeztetett. A rekreatív mozgásprogramok egyre szélesebb kö-
rû terjesztése feltétlenül ajánlott, mert néhány hónap cso-
portosan végzett fizikai aktivitás jelentôsen csökkenti a szív
és érrendszeri megbetegedések kockázatát.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

A FÉRFI ÉS NÔK KÖZÖTTI SZÍVÉRRENDSZERI RIZIKÓ
KÜLÖNBSÉGET AZ ENDOGÉN HEMOXIGENÁZ ENZIM
RENDSZER KÖZVETÍTI
LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22,,  HHoocczzaa  ÁÁggnneess11,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  
VVáárrii  BBeeááttaa11,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  SSzzaallaaii  ZZiittaa22,,  
KKaarrccssúúnnéé  KKiissss  GGyyöönnggyyii22,,  PPóóssaa  AAnniikkóó22,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
2 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  llaasszzlloo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Ismeretes, hogy reproduktív korban a férfiak hajlamosab-
bak a szív és érrendszeri megbetegedésekre, mint a nôk. A
testmozgás jótékony hatása ismeretes. Jelen vizsgálatunk-
ban az endogén módon felszabaduló, az érrendszer fiziológi-
ás védelmi mechanizmusában kulcsfontosságú szerepet be-
töltô szénmonoxid (CO) szerepét vizsgáltuk a szexuális di-
morfizmus kialakulásában.

CCééll
Kísérletünk célja az volt, hogy megállapítsuk in vivo és in
vitro körülmények között, hogy a hím patkányok érzéke-
nyebbek-e az iszkémiás stimulusra, mint a nôstények, illet-
ve a hemoxigenáz (HO) enzim által termelt CO milyen szere-
pet játszik a folyamatban.

MMóóddsszzeerr
Hím és nôstény Wistar patkányokban megmértük a HO en-
zim aktivitását a bal szívkamrában és az aortában. In vivo
körülmények között összehasonlítottuk a vazopresszinre
adott vérnyomásválaszt, illetve a szívkoszorúér görcsre való
hajlamot. In vitro körülmények között megvizsgáltuk az aor-
ta gyûrûk kontrakciós készségét, illetve az izolált szív perfú-
ziós válaszát.

EErreeddmméénnyyeekk
Megállapítottuk, hogy nôstények szívizmában és aorta szöve-
tében a HO enzim aktivitása, illetve a HO1 és HO2 izoenzi-
mek expressziója szignifikánsan meghaladta a hímek értéke-
it. A hímek hajlamosabbnak bizonyultak érösszehúzódásra,
a szív ischemiára és a vérnyomás növekedésre, mint a nôsté-
nyek. A HO enzim rendszer gátlása ón-protoporfirin elôkeze-
léssel mindkét nemben súlyosbította az ischemiás hajlamot.

KKöövveettkkeezztteettééss
A hímek és nôstények közötti szív és érrendszeri megbetegedé-
sekre való hajlambeli különbséget – legalábbis részben – a HO
rendszer által képzôdött CO közvetíti. A rekreatív testmozgás
HO enzimrendszerre kifejtett hatásának vizsgálata ajánlott.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

A FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS AZ ÖSZTRADIOL KEZELÉS 
HATÁSA A KOGNITÍV FUNKCIÓKRA 
KÖZÉPKORÚ ÉS IDÔS PATKÁNYOKBAN
MMaarroossii  KKrriisszzttiinnaa,,  SSáárrggaa  LLiinnddaa,,  HHaarrtt  NNiikkoolleetttt,,  
FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sporttudományi Kutatóintézet, Budapest
EE--mmaaiill::  mmaarroossii@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az ösztrogének neuroprotektív hatása feltehetôleg foszfatidi-
linozitol 3-kináz (Akt) glikogen szintáz kináz 3 (PI3K/Akt/
GSK3) szignálkaszkád aktiválásán keresztül érvényesül. A
fizikai aktivitás növeli a neurotrofinok szintjét, melyek szin-
tén befolyásolják a neuronok túlélésében szerepet játszó jel-
átviteli utakat, így a mozgás az ösztrogén terápiához hason-
lóan preventív szerepet játszhat az idôskori neurodegenerá-
cióban.
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MMóóddsszzeerreekk
Állatkísérletekben vizsgáltuk a béta ösztradiol (30µg/kg/
hét), a hosszú távú fizikai aktivitás (12 hét futás, 5·30
perc/hét), illetve ezen faktorok kombinációinak kognitív tel-
jesítményre kifejtett hatásait közép- és idôskorban. A figyel-
mi és memória funkciókat, valamint a térbeli tanulási ké-
pességet az új tárgy felismerési (NOR), a spontán alternáció
(Y-maze) és Morris water-maze teszttel vizsgáltuk. Továbbá
western blot technikával mértük a hippocampusban az
ösztrogén receptor alfa és az angiogenezisben szerepet ját-
szó VEGF (vascular endotheliar growth factor) koncentráci-
óját, valamint a CREB (c-AMP response element binding
protein)  foszforilációját.

EErreeddmméénnyyeekk
A középkorú állatoknál csak a NOR tesztben volt javulás az
ösztradiol és mozgásterápia hatására. Az ösztradiollal kezelt
idôs állatok a kontrollokhoz képest jobban teljesítettek
mindhárom tesztben. A mozgás a memóriafunkciókat javí-
totta a NOR tesztben. A kombinált kezelés hatására az álla-
tok jobban teljesítettek a NOR és az Y-maze tesztekben, ha-
bár nem különböztek szignifikánsan az ösztradiolt kapott és
futó csoportoktól. Kimutattuk a középkorú állatok hippo-
campusában az ösztrogén receptor alfa növekedését mind-
három kezelés hatására. A CREB foszforiláció is növekedett
a kontrollokhoz képest, valamint a VEGF szint is nagyobb
lett az ösztrogén és kombinált kezelések hatására. Idôs ál-
latoknál csak az ösztadiol kezelésben részesült csoportok-
ban nôtt az ösztrogén receptor koncentrációja. A CREB
foszforiláció nem változott. Az E2 és a kombinált kezelés a
VEGF szintet emelte.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A mozgás is és az ösztrogénterápia is pozitív hatással van a
kognitív funkciókra elsôsorban idôskorban, amely feltéte-
lezhetôen az angiogenetikus hatású VEGF koncentráció nö-
vekedésével magyarázható. Csak minimális magatartásbeli
változásokat detektálunk középkorban, de a biokémiai mé-
rések alátámasztják, hogy a kezelések neuroprotektív hatá-
súak lehetnek ebben az életkorban, mivel indukálják a
CREB foszforilációját. Fontos eredmény, hogy nemcsak az
ösztrogénterápia, hanem a mozgás is növelte az ösztrogén
receptor koncentrációját a hippocampusban, így interakció
feltételezhetô az ösztrogénreceptor és a mozgás hatására fel-
szabaduló neurotrofinok között.

A TESTEDZÉS HATÁSAI AZ ÖREGEDÔ KISAGYRA
MMaarrttoonn  OOrrssoollyyaa,,  KKoollttaaii  EErriikkaa,,  RRaaddáákk  ZZssoolltt
Sporttudományi Kutató Intézet, Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 
Magyarország 
EE--mmaaiill::  mmoorrssii11998866@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
Az öregedés mindenkit érintô visszafordíthatatlan, elkerül-
hetetlen folyamat, amelyben a sirtuinok fontos szerepet ját-
szanak. A sirtuinok 7 homológgal rendelkeznek emlôsökben
és NAD+-függô fehérje deacetylálók, melyek szabályozzák az
öregedést, a zsír- és cukor anyagcserét, a DNS javítást, a
mitokondriális biogenezist és az izomrostok differenciálódá-
sát a fehérjék deacetylálásán keresztül.

HHiippoottéézziiss
Feltételeztük, hogy az öregedésre csökken a sirtuinok
mennyisége és aktivitása, amit a testedzés enyhíteni tud.
Feltételeztük, hogy ebben a mechanizmusban szerepet ját-
szik majd a NAMPT nevû enzim, mely a NAD+ termelésben
kulcsszerepet kap. Azt is feltételeztük, hogy a különbözô
sirtuinek különbözôen reagálnak az öregedésre és edzésre.
Funkcionális kapcsolatot feltételeztünk a memória és a sir-
tuinek között.

MMóóddsszzeerr
Vizsgálatunkban 24 hím Wistar patkánnyal dolgoztunk, 12
idôs (30 hó) és 12 fiatal (6 hó) állattal. Mindkét életkorban
egy kontroll és egy edzôcsoportot különítettünk el. 4 hetes
alacsony intenzitású futószalagos edzést alkalmaztunk heti
4 alkalommal, mialatt fokozatosan növeltük az edzés idôtar-
tamát és az intenzitást. Az agyi funkciókat Morris maze
teszttel, az állatok erejét kapaszkodási teszttel mértük. A
kisagy fehérjéinek elemzését Western-blot technikával, a
SIRT1 aktivitást fluorometriás módszerrel végeztük.

EErreeddmméénnyyeekk
A testedzés javította a fiatal állatok agyi funkcióit (Morris
maze teszt), de nem volt hatással az idôs állatokra. Az álla-
tok erôszintjében (kapaszkodási teszt) életkorfüggô csökke-
nést kaptunk. A NAMPT szintje csökkent az edzôcsoportok-
ban, és a SIRT1 mennyisége csökkent mindkét életkori cso-
portban edzés hatására. Másrészt edzés hatására nôtt a re-
latív SIRT1 koncentráció a fiatal állatokban, de nem kap-
tunk változást az idôs állatoknál. Az acetylált tubulin
mennyisége nôtt edzéshatásra mindkét csoportban, a fiatal
és öreg állatok között szignifikáns különbséget kaptunk.

KKöövveettkkeezztteettééss
Öregedésre nôtt az acetylált fehérjék mennyisége a kisagy-
ban, amely kapcsolatban van a kapaszkodási teszt eredmé-
nyeivel, és ez azt jelentheti, hogy bizonyos fehérjék acetylá-
ciójának élettani következményei is vannak. A sirtuinok re-
latív aktivitása nôtt edzésre, amely a stresszorokkal szem-
beni növekvô ellenállást mutathatja.

OREXIN-A HATÁSA A BÔR ALATTI 
ÉS A HASI ZSÍRSZÖVET AMPK AKTIVITÁSÁRA
MMoollnnáárr  AAnnddoorr11,,22,,  KKaarrccssúúnnéé  KKiissss  GGyyöönnggyyii33,,  MMiisskkii  SScceerriiff22,,
KKoorrbboonniittss  MMáárrttaa22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
2 Centre for Endocrinology, William Harvey Research 
Institute, Barts and the London School of Medicine, London 
3 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  mmaattaannzzaa@@bbiioo..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A fokozott táplálékfelvétel testzsír felhalmozódáshoz, elhí-
záshoz, obezitás kialakulásához vezethet, ami korunk egyre
szélesebb körben terjedô problémája és számos további be-
tegség (2-es típusú cukorbetegség, keringési rendellenessé-
gek, inzulin rezisztencia) kialakulásának „elôszobája". A
táplálékfelvétel, az energiaháztartás szabályozásában szá-
mos hormon, neuropeptid vesz részt. Ezek egyike, a 33 ami-
nosavból álló, hypothalamikus eredetû orexin-A, amely szé-
les hatásspektrummal rendelkezik. Az alvás-ébrenlét ciklu-
sának befolyásolása mellett fokozza a táplálék- és vízfelvé-
telt, ezáltal szabályozva az energiaháztartást. Számos ener-
giaháztartásra ható hormon befolyásolja az AMP által akti-
vált protein kináz (AMPK) aktivitását.

CCééll
Munkánkban az orexinnek az energiaháztartásra gyakorolt
hatását vizsgáltuk. Azt kívántuk tanulmányozni, hogy az
orexin-A hogyan befolyásolja a bôralatti és a hasi zsírszövet-
ben a katabolikus folyamatokat serkentô, ezáltal a raktáro-
zott zsír mennyiségét csökkentô AMPK enzim aktivitását.

MMóóddsszzeerr
Hím Wistar patkányok subcutan és viscerális zsírszövetébôl
fehérjét vontunk ki és ebben mértük az AMPK aktivitást, a
hasüregbe (i.p.), illetve az agykamrába (i.c.v.) történô orexin-
A adagolás után. Az enzimaktivitást immunprecipitációt kö-
vetôen egy in vitro kináz assay segítségével határoztuk meg.
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EErreeddmméénnyyeekk
Az orexin-A i.p. adagolását követôen a bôr alatti és a hasi
zsírszövetben egyaránt csökkent az AMPK enzim aktivitása.
Az i.c.v. orexin-A kezelés mindkét zsírszövet esetében hatás-
talannak bizonyult.

KKöövveettkkeezztteettééss
A perifériásan adagolt orexin-A csökkenti a fehér zsírszövet
AMPK enzim aktivitását. Feltételezzük, hogy ezáltal a ore-
xin-A gátolja a raktározott zsírok felhasználását és elôsegíti
a zsír felhalmozódását mind a bôr alatti, mind pedig a zsi-
geri területen egyaránt.
Kutatásainkat a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatá-
sával végeztük.

A RENDSZERES TESTMOZGÁS 
PREVENTÍV MEDICINÁLIS HATÁSAINAK KOMPLEX 
MONITORIZÁLÁSI RENDSZERE MENOPAUZÁBAN
OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  HHéézzssôônnéé  BBöörrööcczz  AAnnddrreeaa11,,  HHoocczzaa  ÁÁggnneess11,,
KKoovvááccss  TTaammááss11,,  KKiissuucczzkkyy  ÉÉvvaa11,,  KKiissss  GGáábboorr11,,  SSzziilláággyyii  
NNóórraa11,,  KKiissss  BBaalláázzss11,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc11

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  oorrbbaannkkoorrii@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A menopauza beálltakor változnak a test arányai, a testal-
kat, csökken az alapanyagcsere. Megjelennek a felesleges
kilók. Sokan ekkor kezdenek szakszerûtlen fogyókúrákba,
amely csonttömeg vesztést eredményezve még tovább fokoz-
za az ösztrogénhiány miatt fellépô csontritkulást. A túlsúly
és az ösztrogénhiány együttese ugyanakkor fokozza a szív és
érrendszeri megbetegedések kockázatát. Gyakran álmatlan-
ság és a depresszió alakul ki, amely testmozgással enyhít-
hetô. Fontos lenne tehát, hogy a klimaxos, illetve menopau-
zás nôk életének szerves részévé váljon a testmozgás, hiszen
a fokozott energiafelhasználás segíti a testsúly gyarapodá-
sának megállítását, csökkentését. A jó hangulatban végzett
testmozgás pedig nem csak a test, de a lélek egészségét is
szolgálja.

CCééll
Multidiszciplináris megközelítésben kerestünk választ arra
a kérdésre, hogy a rendszeres, rekreatív típusú fizikai akti-
vitás milyen hatással van a változó korú hölgyek közérzeté-
re, fittségére és testösszetételére, különös tekintettel a zsír-
és izomtömeg arányára és eloszlására, illetve a test ásványi-
anyag tömegére.

MMóóddsszzeerr
A vizsgálatban 29 menopauzában lévô nô vett részt (átlag-
életkor: 60,6 év; terjedelem: 51-76 év), akik rendszeres, rek-
reatív, aerob jellegû fizikai aktivitást végeztek „Asszonytor-
na" programunk keretein belül (idôtartam: 4 hónap). A
résztvevôk fittségi állapotát (Sloan-teszt, has- és hátizom-
erô, hajlékonyság), testösszetételét (testzsír %, zsír-izom
arány, ásványtömeg; technika: InBody 230) havonta ele-
meztük. A program elején és végén pszihoszociális egészsé-
gi állapot analízist végeztünk (survay technológia).

EErreeddmméénnyyeekk
A rendszeres fizikai aktivitást végzô, menopauzában lévô
hölgyek testtömege gyakorlatilag nem változott, ezzel szem-
ben fittségi indexük nôtt. Ezzel összhangban áll a testössze-
tételük pozitív irányú változása: a testzsír csökkenése, az
izomtömeg növekedése volt tapasztalható. Az ásványi-anyag
tömegének változásában is az enyhén emelkedô tendencia a
jellemzô. A pszichoszociális vizsgálat szerint a csoportosan
végzett rendszeres, rekreatív típusú testmozgás pozitív ha-
tást gyakorolt a kimerültségre és az alvási zavarokra, illetve
javította az önbizalomérzést.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A rendszeresen végzett csoportos testmozgás alkati és pszi-
chés szempontból pozitív hatású a menopauzában. Módsze-
reink együttese alkalmas a testmozgás preventív mediciná-
lis hatásmechanizmusának komplex vizsgálatára.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

ZSIGERI ZSÍRTERÜLET BECSLÉSE 
ANTROPOMETRIAI ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL
PPiinnttéérr  ZZoollttáánn11,,  MMóórriicczz  LLiinnddaa11,,  SSzzaabbóó  KKaattaa22,,  CCssaannááddii  MMáárriiaa22,,
LLiinncczzeennbboolldd  MMááttéé22,,  MMoollnnáárr  AAnnddoorr22,,  SSzzáásszz  AAnnddrrááss22,,  
KKiissss  GGáábboorr22,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa22,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc22,,  PPáállffii  GGyyöörrggyy11

1 Embertani Tanszék, 
2 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, TTIK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  ppiinntteerrsstteerr@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A testzsír zsigeri felhalmozódása (centrális elhízottság) sok-
kal jelentôsebb kockázati tényezôje számos betegség (2-es
típusú diabetes, kardiovaszkuláris rendellenességek, inzu-
lin rezisztencia) kialakulásának, mint a test teljes zsírtartal-
ma. A zsigeri zsírterület közvetlen mérésére szolgáló techni-
kák – komputertomográfia, mágneses magrezonancia kép-
alkotás – azonban nagyon mûszerigényesek és költségesek.
Szükséges lenne a klinikai gyakorlatban is alkalmazható el-
járás a zsigeri zsír mennyiségének becslésére.

CCééll
A tanulmány azt vizsgálja, vajon megbecsülhetô-e a zsigeri
zsírterület pusztán antropometriai méretek segítségével.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A felmérés 144 (28 férfi, 116 nô) 10 és 76 életév közötti em-
bert érintett. A résztvevôkrôl minden esetben 25 testméretet
vettünk fel. A zsigeri zsírterület pontos meghatározását egy
Biospace InBody 230-as típusú testösszetétel analizáló ké-
szülékkel hajtottuk végre. A statisztikai analízis során több-
változós, lineáris regressziót alkalmaztunk a becslésben fel-
használható méretek azonosítására.

EErreeddmméénnyyeekk
A becslô egyenlet a következô változókat tartalmazta: test-
magasság, csípôszélesség, sagittalis abdominalis átmérô,
derékkerület, combkerület, derék-csípô arány (R=0,921,
R2=0,847, SEE=21,02cm2). A Bland-Altman analízis során
szisztematikus hibát nem találtunk, a két módszer közötti
torzítás 0,009cm2. A hiba szórásának százalékos aránya az
átlagos zsigeri zsírterülethez viszonyítva 16,55%. A páros
t-próba a mért és a becsült értékek átlagai között nem mu-
tatott ki szignifikáns különbséget (p=0,996).

KKöövveettkkeezztteettééss
A felállított predikciós egyenlet egy jól használható, alterna-
tív módszer lehet az antropometria adatokból történô zsige-
ri zsírterület felbecslésére. Az egyszerû és olcsó módszer ha-
tékonynak tekinthetô a testsúlycsökkentô mozgástevékeny-
ség egzakt nyomon követésére.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

31Elôadáskivonatok • Nemzetközi Sporttudományi Konferencia

M
a
g
y
a
r

S
p

o
r
ttu

d
o
m

á
n

y
i S

z
e
m

le
 • 1

1
. é

v
fo

ly
a
m

 4
3
. sz

á
m

 • 2
0
1
0
/3

Szemle 03-42  2010/10/14 09:51  Page 31



A REKREÁCIÓS SPORTOK SZEREPE VAS MEGYEI 
KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN
PPoollggáárr  TTiibboorr,,  NNaaggyyvváárraaddii  KKaattaalliinn
Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ, Szombathely
EE--mmaaiill::  ppoottii@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

CCééllkkiittûûzzééss
Célként tûztük ki, hogy feltárjuk a Vas megyei fiatalok spor-
tolással kapcsolatos szabadidô eltöltése során jellemzô sa-
játosságait. A sportolás rendszerességét és a sportolás jelle-
gét elemeztük.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
A kutatás során alapsokaságnak a Vas megyei középiskolá-
sokat és egyetemistákat tekintettük. A megyében 30 közép-
iskola található, 487 osztályban közel 15 ezer tanulóval. A
populáció alapján osztályonként a névsor 9. tanulóját vá-
lasztottuk ki a kutatásban való részvételre, akiket kérdôíves
módszerrel kérdeztünk. Az NYME Savaria Egyetemi Köz-
pontjában 3 karon 3006 hallgató tanul, minden 10. hallga-
tót kértük meg a kérdôív kitöltésére. A feldolgozható kérdô-
ívek száma 274.
A statisztikai elemzést az SPSS 15,0 for Windows statiszti-
kai programmal végeztük. A nem-paraméteres statisztika
jellemzôi alapján a változók jellemzôit itt a Chi2 és Pearson
Chi2 segítségével elemeztük és hasonlítottuk össze. A szigni-
fikancia szintet 5%-os véletlen hiba szinten határoztuk meg
(p<0,05).

EErreeddmméénnyyeekk  
Az összes megkérdezett diák által adott válaszokból kiderül,
hogy 48,7%-a rendszertelenül, 51,3%-a rendszeresen spor-
tol. Az alkalomszerûen sportoló nôk (57,3%) szignifikánsan
többen vannak, mint a rendszeres testedzést végzôk
(42,7%). Ezzel ellentétben a férfiak közül szignifikánsan töb-
ben jelezték, hogy fizikailag rendszeresen aktívak (63,4%),
mint akik nem (36,6%).
A megkérdezettek közel 87%-a túrázik és 89,6%-a kirándul
ritkán vagy havonta. A tánc, mint szabadidôs tevékenység
gyakrabban szerepel. A versenysportot soha, vagy ritkán
ûzôk aránya 80,6%, a szabadidôsportot képviselôk a heti
egy alkalmat részesítik elônyben (38,3%).

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Minden kérdésben szignifikáns különbség volt a fiúk és a le-
ányok szabadidôs tevékenységeiben. A leányok kevesebbet
túráznak, többet járnak táncolni, kevesebben ûznek vala-
milyen versenysportot, illetve kevesebben végeznek szabad-
idôsportot, mint a fiúk. A középiskolások többet túráznak,
kevesebbet kirándulnak és kevesebben járnak táncolni,
mint az egyetemisták, valamint több közöttük a verseny-
sportoló, mint az egyetemisták között.

KISISKOLÁS KÖZÖSSÉGEK 
SZOCIOMETRIAI ALAKULÁS TESTNEVELÉS 
ÉS ÉNEK-ZENE TAGOZATOS OSZTÁLYOKBAN
PPrroottzznneerr  AAnnnnaa11,,KKoovvááccss  KKaattaalliinn11,,  LLaasszzttoovviicczzaa  DDóórraa11,,  
1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  kkaattaalliinn@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A modern pedagógiában a tanításnak nem elsôsorban az is-
meretekre kell irányulnia, hanem az általános kognitív ope-
rátorokra is (Nahalka, 1988). A pedagógiai szociálpszicholó-
gia területén az egyik fontos kérdés az, hogy miként célsze-
rû alakítani a tanulók közötti érintkezést és kapcsolatokat
úgy, hogy az megfelelô módon szolgálja mind a személyiség-
fejlôdését, mind a csoportstruktúrákat.

CCééll
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a képességek és készségek
hangsúlyos oktatása a kognitív mellett, befolyásolják-e a
kortárs kapcsolatok alakulását? Feltételeztük, hogy:
1. A magas óraszámban oktatott ének-zene és testnevelés
segíti a pozitív légkör kialakulását.
2. Találunk eltérést a fiúk és leányok egymással való kap-
csolataiban.
3. Elutasított tanulók nem jellemzik a tagozatos osztályokat.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Két tevékenységi kör mentén vizsgáltuk az osztályközössége-
ket: testnevelés- és ének-zene tagozatos iskolákban. Vizsgált-
jaink (n =53) 2001-2002-ben született, 2. osztályosok. Test-
nevelés tagozatos 25 fô (14 leány, 9 fiú), ének-zene tagozatos
28 fô (20 leány, 8 fiú). A kontrollcsoport: 27 fô (15 lány, 12
fiú). Mindhárom iskola budapesti, a XII. kerületben van.
A Csoport Értékelési Eljárással (Schellenberger, 1980), a
társas kapcsolatokra kaptunk választ, az alábbi kérdés
mentén: Jelöld meg az 5 fokozatú skálán, hogy „milyen szí-
vesen, vagy nem szívesen szerepelnél együtt az osztálymû-
sorban osztálytársaiddal"? Az eredeti grafikus ábrát az Y
skálával bôvítettük így a preferencia rangsor és az egyéni tö-
rekvések együttes ábrázolásával informatívabb képet nyer-
hetünk.

EErreeddmméénnyyeekk
A tanév eleji felmérés eredményei alapján eltérés volt a ta-
gozatos osztályok és a kontrollcsoport közösségének alaku-
lásában. A fizikai aktivitás és az ének-zene segítette a pozi-
tív légkör kialakítását. Az ének-zene és kontroll mintában a
fiúk és a leányok külön-külön csoportot alkottak, míg a
testnevelés tagozatosoknál homogén csoportot figyelhetünk
meg. A kontroll osztályban találunk marginális személyisé-
geket, amíg a tagozatos iskolákban csak egy-egy diákot uta-
sítottak el társaik.

KKöövveettkkeezzeettééss
Kisiskoláskorban a kognitív szemlélet mellett fontos a ké-
pességek fejlesztése, mert ez pozitívan alakíthatja a társas
kapcsolatokat. 

ALACSONY INTENZITÁSÚ, HOSSZAN TARTÓ 
TESTMOZGÁS HATÁSA A METABOLIKUS BETEGSÉG 
KIALAKULÁSÁRA HATÓ GÉNEK AKTIVITÁSÁRA
PPuusskkááss  LLáásszzllóó11,,  FFaarraaggóó  NNóórraa11,,  VVáárrii  BBeeááttaa22,,  SSzzáásszz  AAnnddrrááss22,,
LLáásszzllóó  FFeerreenncc22

1 Funkcionális Genomikai Laboratórium, 
MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged
2 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  llaasszzlloo@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
Az ipari társadalmakban egyre riasztóbb méreteket ölt a
metabolikus szindróma terjedése, amely a túlsúly, cukorbe-
tegség, magas vérnyomás és emelkedett vérzsír szintek egy-
üttese. A metabolikus szindróma esetén a szív és érrendsze-
ri megbetegedések kockázata ugrásszerûen nô. A gyorsan
terjedô tünetegyüttes okai az életmód megváltozásában
(mozgáshiány, rossz táplálkozás, stressz), a hipotalamusz
funkciózavarában, illetve a génszabályozás megváltozásá-
ban keresendôk. A testmozgás hatását a metabolikus beteg-
ség kialakulásában szerepet játszó gének kifejezôdésre ed-
dig csak nagyon kevesen vizsgálták, és e tanulmányok is
szinte kizárólag a rövid ideig tartó, nagy intenzitású fizikai
terhelés hatásáról szóltak.

CCééll
Vizsgálatunk célja volt, hogy megvizsgáljuk vajon az ala-
csony intenzitású, több hónapig tartó, ismétlôdô, aerob fizi-
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kai aktivitás befolyásolja-e olyan gének kifejezôdését, ame-
lyek szerepet játszanak a metabolikus szindróma, az érel-
meszesedés, illetve a szív és érrendszeri megbetegedések
mechanizmusában.

MMóóddsszzeerr
Vizsgálatunkat szervezett formában meghirdetett 4-5 hóna-
pos, heti 2-3 edzést tartalmazó mozgásprogramok („Fogyi
Klub", „Asszonytorna" és „Közösen könnyebb") résztvevôinél
végeztük (n=185; átlagéletkor: 43,2 év). A fehérvérsejt vér-
mintákat a mozgásprogram kezdete elôtt, majd havonta vet-
tük. A metabolikus szindróma szabályozásában szereplô 28
gén expresszióját vizsgáltuk nanokapilláris valós-idejû PCR
technikával.

EErreeddmméénnyyeekk
Az általunk vizsgált 28 gén közül 20 expresszióját változtat-
ta meg a rekreatív fizikai aktivitás. A következô gének exp-
ressziója változott: kövérségi gének: GHRL, LEP, GLO1,
CCL5, IGFB7; zsíranyagcsere gének: INSIG2, FABP2,
MED1, RRAD, APOE, TNF; magas vérnyomás gének: RRAD,
ACE, CCL2, CASP1, DUSP1; véralvadás gének: PPBP,
PTGIS, TNF; cukorbetegség gének: RRAD, LEP, LEPR, TNF,
SOD1, CAT; szívbetegség/érelmeszesedés gének: IRS2,
PPBP, ACE, CCL2, CCL5, CASP1, SOD1, CAT.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A rekreatív, hosszan tartó fizikai aktivitás megváltoztatja a
metabolikus- és a szív és érrendszeri betegségek kialakulá-
sában szerepet játszó gének kifejezôdését. A génaktivitási
mintázatban létrejövô változások alkalmasak lehetnek a
testmozgás hatékonyságának preventív medicinális szem-
pontból történô nyomon követésére, illetve a metabolikus
betegség kóroktanának jobb megértésére.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

A TESTNEVELÉSI ÉRETTSÉGI, MINT EGY SPECIÁLIS
TELJESÍTMÉNY ELLENÔRZÔ RENDSZER
RReeiiggll  MMaarriiaannnn  
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
EE--mmaaiill::  rreeiiggll@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A köz- és felsôoktatás változásai a testnevelés mûveltség-te-
rületet is érintették. A felsôoktatásba jelentkezôk számára
megszûnt a felvételi vizsga, helyette a kétszintû testnevelés
érettségi vizsga valamelyik fokozatát teljesítve lehet bekerül-
ni az alapszakokra. Az emelt szintû vizsga – amelyet alapve-
tôen a felvételi vizsgák helyett terveztek bevezetni – plusz
pontokat hoz a felvételizôknek. Független bizottságok érté-
kelik a tanulók gyakorlati és az elméleti felkészültségét. 

CCééllkkiittûûzzééss
A vizsgálat célja, hogy az utolsó három év emelt és közép-
szintû testnevelés érettségi vizsga eredményeit összehason-
lítva képet kapjunk az eredmények alakulásáról, a változá-
sok tendenciájáról.
AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Merítési bázis a 3 tanév (2008-2010) teljes mintája. Ez éven-
te átlagosan 4500 középszinten vizsgázó és 280 emelt szintû
vizsgát tett fiatal eredményeinek feldolgozását jelentette. Az
Oktatási Hivatal által kiadott vizsgaeredmények elemzése: a
gyakorlati és az elméleti vizsgák, az éves változások összeha-
sonlítása matematikai statisztikai módszerekkel. Összeha-
sonlítást végzünk az egyes régiók eredményei tekintetében is.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgált 3 év alatt szignifikánsan nôtt a testnevelés érett-
ségi vizsgára jelentkezettek száma, és kimutatható az elôre-

hozott érettségi vizsgát tevôk számának növekedése is. A 3
év vizsgált adatai között kevés esetben volt a szignifikánsan
eltérô eredmény. Az évenkénti összpontszám átlaga nem
változott. A gyakorlati vizsgáknál a legjobban az atlétika és
a torna eredmények befolyásolják a végleges pontszámot.
Örvendetes az úszás magas pontértéke, ami azt mutatja,
hogy javult az úszás oktatás színvonala az országban. A
küzdôsport gyakorlatok nem szórtak, ezért a 2010. évben
emelt szinten más anyaggal érettségiztek a tanulók. A szó-
beli vizsgák eredményei között nem volt nagy az eltérés. A
kollégák jól felkészítették a tanulókat, illetve valószínû ezen
a szinten nemcsak a témakörök, hanem a tételek is ismer-
tek voltak. Emelt szinten is a legtöbben magas szintû tudás-
ról adtak számot, de itt az eredmények sokkal szélesebb
skálán mozogtak. A régiók között több esetben volt szignifi-
káns a különbség.

KKöövveettkkeezzeettéésseekk
A testnevelés érettségi vizsga elfogadott teljesítmény-elle-
nôrzô rendszer, teljesítése komoly erôfeszítést kíván tanár-
tól, tanulótól egyaránt. A gyakorlati és a szóbeli vizsga
együtt jól méri a tanulók felkészültségét. Az alapképzések
felvételi vizsgájának kiváltására alkalmas az érettségi, ha-
bár a gyakorlat orientált szakokon (testnevelô-edzô, rekre-
áció irányító-egészségfejlesztô) szükséges lenne, hogy csak
emelt szintû vizsgával lehessen bekerülni a képzésbe. A fel-
sôoktatási intézmények saját szóbeli vizsgáját – pontérté-
kekkel – javasoljuk. Szükséges, hogy lássák a hozzájuk je-
lentkezô tanulókat, és pedagógiailag megítélhessék a je-
lentkezôk alkalmasságát. Amennyiben a törvény lehetôsé-
get biztosít a változtatásokra, mindkét szinten, a tapaszta-
latokat értékelve lehet kisebb változtatásokat beemelni a
rendszerbe.

REZVERATROL ÉS EDZÉS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA
PATKÁNY AGYSZÖVETEN
SSáárrggaa  LLiinnddaa11,,  HHaarrtt  NNiikkoolleetttt11,,  KKoollttaaii  EErriikkaa11,,  NNyyaakkaass  CCssaabbaa11,,
FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa11,,  BBrriittttoonn  SStteevvee22,,  KKoocchh  LLaauurreenn22,,  
RRaaddáákk  ZZssoolltt11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Budapest 
2 Michigan Egyetem, Ann Arbor, MI, USA 
EE--mmaaiill::  cchheelliiddoonn8855@@ggmmaaiill..ccoomm

BBeevveezzeettééss
A sirtuin fehérjék NAD+-függô deacetilázok, melyeknek fon-
tos szerepet tulajdonítanak az agymûködésben, vagy akár
olyan folyamatokban, mint az öregedés vagy a cukorháztar-
tás szabályozása. A rezveratrolról, mely a SIRT1 aktivátora,
bebizonyították, hogy Altzheimer modell-organizmusokban
csökkenti a plakkok elôfordulását. Az edzés pozitív hatása-
it már számos teszt segítségével bemutatták, például Morris
maze, vagy a passzív elhárítás tesztje. Kísérletünkben ezt a
két hatást vizsgáltuk, mert reméljük, hogy az ebbôl nyert in-
formációk hozzájárulnak mind a sportról, mind az egészsé-
ges életrôl kialakított képünkhöz.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerreekk
Futási képességeik alapján szelektált patkánycsoport 22.
generációjával dolgoztunk, tenyésztési sajátságaik alapján
„high running capacity (HRC)" és „low running capacity
(LRC)" csoportokba osztottuk ôket. Négy hónapig adagol-
tunk rezveratrol oldatot minden másnap 4 állatcsoportnak.
Az állatok 4 csoportja futópadon edzett, ez alatt az idô alatt
a megállapított VO2max-hoz tartozó sebesség 70%-án. Kog-
nitív teszteket is végeztünk, például Open field, új tárgy fel-
ismerési, illetve passzív elhárítás tesztet. Western blott se-
gítségével végeztük el az egyes fehérjék szintjének mérését
(SIRT1, SIRT4, SIRT6, PBEF, OGG1, acetilált tubulin, aceti-
lált lizin). RT PCR segítségével vizsgáltuk az mRNS szintek
különbségeit az agyszövetben (SIRT1, SIRT4, SIRT6).
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EErreeddmméénnyyeekk
Az Open field tesztben a rezveratrollal kezelt LRC állatok
aktívabbak voltak a kontrollcsoporthoz képest az új környe-
zet felfedezésében. Az új tárgy felismerési tesztben szintén
az LRC állatok bizonyultak ügyesebbnek. Western blott
eredményeink szerint, az edzés is és a rezveratrol is csök-
kentette az acetilált lizin mennyiségét az agyszövetben. Ez a
csökkent mennyiség a SIRT1 fehérje rezveratrol hatására
bekövetkezô fokozott deacetiláz aktivitásának tudható be.
Ezt látszik alátámasztani többek között a PBEF megnöveke-
dett mennyisége is az érintett csoportokban. PCR eredmé-
nyeink összecsengenek ezekkel az állításokkal. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A kísérlet egyik fô célja az volt, hogy bizonyítsa, a rendszeres
edzésnek komoly szerepe lehet a genetikai hátrányokból adó-
dó egészségügyi problémák csökkentésében. Adataink tanú-
sága szerint a testedzés hatékony fegyver ezen problémák ke-
zelésében. A rezveratrol antioxidáns hatásait szintén megfi-
gyelhettük vizsgálatainkban, mely örvendetes hír lehet az
anyagcsere-betegségekben szenvedô sportolók számára is.

A TANÁRI TEVÉKENYSÉG SAJÁTOSSÁGAI 
A GYÓGYTESTNEVELÉS ÓRÁN
Simon István Ágoston, Kajtár Gabriella
Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Benedek Elek Pedagógiai Kar
Mûvészeti és Sport Intézet, Sopron
EE--mmaaiill::  ssiimmoonn..iissttvvaann@@bbppkk..nnyymmee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A TV, a DVD, a számítógép rabjaként, egy felgyorsult világ-
ban, a növekvô iskolai elvárásoknak megfelelve élô gyerme-
keink egészségi állapota folyamatosan romlik. E negatív té-
nyezôk felértékelik azokat a prevenciós, rehabilitációs tevé-
kenységeket, amelyek elôsegítik az egészségi állapotuk javu-
lását. Magyarországon - a környezô országokkal összehason-
lítva egyedülálló módon - a mozgásszervi és bizonyos belgyó-
gyászati beteg gyerekek másodlagos prevencióját illetve re-
habilitációját oktatási feladatként az iskolákban gyógytest-
nevelés órák keretein belül oldják meg. A mozgásszervi beteg
gyerekek testedzése speciális helyzetük és az oktatás céljai
következtében egy sajátos tanári tevékenységet igényel. 

CCééll
Kutatásunk célja volt feltérképezni a gyógytestnevelés óra
tanári tevékenységek sajátosságait. A kutatás során az
alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat: Melyek a legjel-
lemzôbb gyógytestnevelô tanári tevékenységek? Ezek a tevé-
kenységek nagyobb arányban fordulnak-e elô gyógytestne-
velés órán, mint a testnevelés órán? Eltér-e ezen a gyógy-
testnevelés óra hangulata a testnevelés óraitól?

MMóóddsszzeerreekk
A fenti kérdések megválaszolására kutatási módszernek az

írásbeli kikérdezés, kérdôíves módszert és Cheffers (1973)
kategoriális megfigyelés módszerének adaptációját alkal-
maztuk. A mintát szakképzettséggel rendelkezô gyógytest-
nevelô tanárok (n=9) illetve a gyógytestnevelés óráikon
résztvevô tanulók (n=147) adták. 
EErreeddmméénnyyeekk
Az eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a gyógytest-
nevelés órákon a tanári tevékenységnél magasabb arány-
ban volt jelen a segítségadás, a hibajavítás, a magyarázat, a
magyarázat közbeni nem verbális jelek, mint a testnevelés
órákon. A tanulói visszajelzések pedig arra mutattak rá,
hogy a gyógytestnevelés órán oldottabb, közvetlenebb tanár-
diák kapcsolat alakult ki. Az eredményekbôl arra következ-
tethetünk, hogy a gyógytestnevelés órán egy sajátos tanári
tevékenység és magatartás jelenik meg, amely az óra haté-
konyságát szolgálja.

A LÁNYOK NEMI ÉRÉSÉNEK VÁLTOZÁSA HAZÁNKBAN
SSuusskkoovviiccss  CCssiillllaa11,,  TTóótthh  GGáábboorr22

1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi 
Központ, Sporttudományi Intézet, Szombathely
2 Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Savaria Egyetemi Központ, Biológia Intézet, Szombathely 
EE--mmaaiill::  ssuusskkoovviiccss@@mmnnsskk..nnyymmee..hhuu

AA  kkuuttaattááss  ccééllkkiittûûzzééssee  
A menarchekorok segítségével elemezzük a magyarországi
szekuláris változások irányát, sebességét a lányok nemi éré-
sében 1947 és 2008 között. 

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk
A körmendi gyermekek biológiai fejlôdését, növekedésük
alakulását, a leányok érésében bekövetkezô változásokat
Eiben Ottó 40 éven keresztül követte nyomon. Kutatásának
folytatásaként 2008-ban zajlott az utolsó vizsgálat (Tóth,
Suskovics és Buda 2009). A tisztított mintába 1563 gyer-
mek adatai kerültek be.

MMóóddsszzeerreekk
A menarchekorra vonatkozó adatgyûjtés „status quo" mód-
szerrel történt, becslése probit-analízissel. Az adatok feldol-
gozásához SPSS és Excel programokat használtunk. A ma-
gyarországi változások elemzésére a témában eddig megje-
lent kutatási eredményeket vetettük össze. Ehhez a két ma-
gyarországi reprezentatív növekedésvizsgálat (1982-1985
Eiben et al., 2003-2006, Bodzsár et al.) és az egyes régiók-
ban végzett vizsgálatok nyújtottak lehetôséget (Kaposvár:
Véli 1968, Bodzsár és Véli 1980, Környei et al. 1983, Sus-
kovics 2003, Suskovics és Eiben 2002; Érd: Gyenis és Sze-
rényiné Pásztor 1984, H. Higegh 1995, Gyenis et al. 2001;
Jászság: Pápai 2007, Székesfehérvár: Bodzsár 2001, 2002).
A tendenciák vizsgálatához regressziós görbét illesztettünk
az elemzendô pontsorozatokra. 

EErreeddmméénnyyeekk
A körmendi lányok menarchekor mediánja 2008-ban: Me =
12,89 év (conf. int.: 12,70-13,08). Eiben eredményei a me-
narchekor változását tükrözték az elmúlt közel fél évszázad-
ban. 1958 és 1968 között jelentôs a változás, az elsô men-
struáció megjelenésének az ideje jóval korábbra tolódott. A
nemi érés szekuláris trendje egy látványos pozitív irányult-
ság után azonban a trend visszafordulását mutatja. Össze-
vetve a kaposvári leányokkal, ahol 10 évvel korábbra tehetô
az elsô, a ma alkalmazott metodika szerint is érvényes me-
narchekor becslés, a 60-as, 70-es évek eredményei hasonló-
an alakulnak. Erre az idôszakra több mint, egy évvel korább-
ra tevôdött az elsô menstruáció ideje, mint 1947-ben. A XX.
század végére azonban a leányok nemi érésében Kaposváron
a pozitív szekuláris trend még jelen van, de fokozatos lassu-
lást mutat. Az ország más régióiban, bár kevesebb a vizsgá-
latok száma, de ugyancsak ez a tendencia tapasztalható.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A nemi érés szekuláris változásainak elemzéséhez a menar-
chekor, azaz, az elsô menstruáció megjelenésének az ideje,
a legalkalmasabb. A szekuláris trend vizsgálatára az utó-
vizsgálatok adják a legjobb lehetôséget. Magyarországon
több regionális vizsgálat is segítségünkre van: Kaposvár,
Körmend, Érd, Székesfehérvár, Jászság. Az eredmények
szerint a leányok nemi érése folyamatos pozitív szekuláris
irányultságot mutat, ami az utóbbi évtizedekben napjaink-
ra egyre inkább lelassult.
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3D MOZGÁSELEMZÔ RENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGA
A TESTSÚLYCSÖKKENTÉS HATÉKONYSÁGA 
NYOMON KÖVETÉSÉRE
SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  NNaaggyy  PPéétteerr11,,  UUnnggvváárrii  MMááttéé11,,  SSzzaabbóó  SSáánnddoorr11,,
NNeeggyyeellsszzkkii  GGáábboorr11,,  PPiinnttéérr  ZZoollttáánn22,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,  
KKoovvááccss  TTaammááss11,,  KKiissuucczzkkyy  ÉÉvvaa11,,  KKiissss  GGáábboorr11,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa33,,
LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,33,,  BBéérreess  SSáánnddoorr11

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, Szeged
2 Embertani Tanszék 
3 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzaabblliiccss@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A fejlett ipari országok, köztük Magyarország, egyik leg-
gyorsabban terjedô népbetegsége a túlsúly, illetve a kövér-
ség, amely szövôdményeként cukorbetegség, magas vérnyo-
más, magas vér zsírszintek alakulnak ki, s ezek drámaian
emelik a szívérrendszeri megbetegedések kockázatát. Riasz-
tó, hogy a folyamat jelenleg már gyermekkorban is egyre el-
terjedtebb. Az alapvetô ok a megváltozott életmód, ahol a
mozgáshiány kulcsszerepet tölt be. A teendô, hogy a test-
mozgást újra tudatosan „életformává" alakítsuk, s a fizikai
aktivitás testsúlycsökkentô hatását egyre jobban megért-
sük.

CCééll
Elôzetes – egyelôre kis esetszámú – vizsgálatunk folyamán
arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a rendszeres, rek-
reatív típusú fizikai aktivitás testsúlycsökkentô hatásának
mérése, illetve nyomon követése multidiszciplináris megkö-
zelítése során a 3 dimenziós biomechanikai mozgáselemzés
milyen mértékben állítható rendszerbe.

MMóóddsszzeerr
A vizsgálatban 3D APAS mozgáselemzô rendszert használ-
tunk. 5 elhízott (BMI>30) és 5 normál súlyú, nem sportoló
személy (BMI: 20-25) egy maximumguggolást és egy maxi-
mumfelugrást hajtott végre egy kamera elôtt, az így kapott
felvételeket digitalizáltuk és elemeztük. Megállapítottuk a
tömegközéppont emelkedést, gyorsulást és sebességet. Az
így kapott eredményeket összehasonlítottuk a vizsgálati ala-
nyok testösszetételével (testzsír %, vázizom tömeg; technika:
InBody230), antropometriai jellemzôivel, fittségi állapotával
(Harvard és Sloan tesztek), s az elhízásra jellemzô hormon
(inzulin, leptin; technika: ELISA) szintjeivel.

EErreeddmméénnyyeekk
Megállapítottuk, hogy az elhízott vizsgálati alanyok tömeg-
középpont emelkedése, gyorsulása és sebessége elmaradt a
normál súlyú vizsgálati alanyokéhoz képest. A mozgáselem-
zô rendszer által nyert eredmények összefüggést mutattak a
két vizsgálati csoport között észlelt testösszetételben, antro-
pometriai paraméterekben, fittségi indexekben, valamint el-
hízási hormonszintekben mért különbségekkel.

KKöövveettkkeezztteettééss
Méréseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
3D mozgáselemzô rendszer alkalmazható a testsúlycsökke-
nést úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból nyomon kö-
vetô vizsgálati rendszerek elemeként.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre

FLOW HATÁSA A  SPORTTELJESÍTMÉNY FOKOZÁSÁRA
SSzzaabbóó  AAttttiillaa
Szegedi Tudományegyetem
Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
EE--mmaaiill::  sszzttoorroonnyy@@ttoonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Nagyon fontos egy élversenyzô és edzôje életében, hogy a
kellô pillanatban jó döntést hozzon. Ez meghatározó lehet a
késôbbi pályafutás során és a civil élet alakulására is.  Ez
természetesen minden területre vonatkozik, de a mi szak-
mánkban még fontosabb. Az edzôi munka arról szól, hogy a
versenyzô helyett is átgondoljuk a választási lehetôségeket
és meghatározzuk a helyes útirányt. Számtalan körülmény
közül talán a legfontosabb a teljesítményen alapuló edzés-
rendszer megteremtése, melybe az adott versenyzô be tud il-
leszkedni és elbírja az életkorának megfelelô terhelést. Ezt a
rendszert én a sportág hagyományából, illetve a mai tapasz-
talatokból építem fel. A probléma az, hogyan tudjuk beépí-
teni a tehetséges fiatal versenyzôket a világhírû felnôtt csa-
patba és milyen módszereket használunk az edzés során. A
mai sikeres edzôk számtalanszor kerülnek válaszút elé és
ezekben a kérdésekben teljesen magukra vannak utalva.

CCééll
Kutatásom fô célja, hogy segítsen a sportedzôk pedagógiai
profiljának erôsítésében. Statisztikailag is kimutatható le-
gyen, az élsport segít az élet késôbbi szakaszában a meg-
küzdési technikában és mérhetô legyen a bevezetett új mód-
szer hatékonysága. 
Mivel az attitûdvizsgálat egyre inkább hozzátartozik a kü-
lönbözô felmérésekhez, szükség van arra, hogy ennek a
technikáit, az eredmények közlésének normáit kialakítsuk
és a különbözô adatfelvételek során egymással összehason-
lítható eredmények elérésére törekedjünk, mondja Csapó
Benô.
Antonowsky kutatása során azt a kérdést tette fel, hogyan
tudnak az emberek számos problémáik ellenére is egészsé-
gesek maradni?
Csíkszentmihályi és Seligman dolgozta ki annak a lehetôsé-
gét, hogy a pszichológiát használja az emberek erôsítésére
és a tehetséggondozásra.

HHiippoottéézziiss
Elôzetes feltevésem szerint:
• A késôbbi civil életben hasznosítható a kialakított pszicho-
lógiai immunrendszer 
• Az edzések során megélt flow növeli az eredményességet 
• Igazán nagy eredmény csak flow állapotban születhet
• A nagy eredményt elért versenyzôk mindegyike megélte a
flow állapotát verseny közben. 
Az eddigi flow mérések inkább a tanulással, a motivációval,
valamint az egészségfejlesztéssel  összefüggésben  készül-
tek.  Az általam preferált területen eddig nem történt ilyen
irányú mérés, vagy fejlesztés. A téma sportágamban új és
mint, minden ilyen, vegyes megítélésû. Szeretném mérések-
kel igazolni feltevésem helyességét és a  többi  terület  ered-
ményével  ütköztetve,  publikálni  azt.
E mellett egy specifikus sportterület a (kajak-kenu) pro-
fesszionális személyiségeit kiválasztva olyan forgatókönyv
kreálására, kidolgozására szánom magam, amely a különös-
ség feltérképezésével általános összefüggéseket nyújt. A fej-
leszthetôség  egyetemleges   néhány  új  mozzanatát  adja. 
Mindaz, ami feltárul, hasznos  lehet a  versenyzô  számára
éppúgy, mint az edzô,  a  tréner  számára. Az összehangoló-
dás, a közös feladat, annak teljesítése, egyfajta „együttes él-
mény"- ként, mutatkozhat meg, mely eredményesebbé tehe-
ti mindkettôjük munkáját.
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SPORTOLÁSI SZOKÁSOK ÉS TÁRSAS HATÁSOK 
HÁLÓJÁNAK VIZSGÁLATA REKREATÍV CSOPORTOS
MOZGÁSPROGRAMOK RÉSZTVEVÔI KÖRÉBEN
SSzziilláággyyii  NNóórraa11,,  KKiissss  BBaalláázzss11,,  KKeerreesszztteess  NNooéémmii11,,  
DDoommookkooss  MMiihháállyy11,,  BBaalloogghh  LLáásszzllóó22,,  
1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, Szegedi
Tudományegyetem, Szeged 
2 Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, PPK, 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
EE--mmaaiill::  sszziillaaggyyii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A túlsúly és a vele járó tünetek leggyorsabban terjedô nép-
betegségeink egyike. Ezért a felnôttkori fizikai aktivitás kér-
dése napjainkban ismét a figyelem középpontjába került.
Fontos látnunk, hogy az elhízás okai túlnyomórészt a hely-
telen életmódban, az egészségtelen táplálkozásban és a
mozgás hiányában keresendôk. A testmozgás, mint kulcs-
fontosságú tényezô fontos szerepet tölthetne be az egészség-
megôrzésben.

CCééll
Jelen kutatásunk célja volt megvizsgálni a programban
részt vevôk sportolási szokásait és társas hatásait, rámutat-
va, felnôtt kori mozgásigényüket milyen tényezôk befolyá-
solják.

MMóóddsszzeerr
Vizsgálatunkat Szegeden, szervezett formában meghirdetett
mozgásprogramok: „Fogyi Klub", „Asszonytorna" és „Közö-
sen könnyebb" keretén belül végeztük (n=185; átlagéletkor:
43,22). Az adatgyûjtéshez kérdôíves módszert használtunk.
A kérdôív segítségével vizsgáltuk a szociodemográfiai válto-
zókat, a felnôttek egészségi állapotát, preventív- és rizikó-
magatartását, sportolási szokását és az ezt befolyásoló tár-
sas hatások hálóját, valamint szabadidôs tevékenységet és
a sportmotivációt.

EErreeddmméénnyyeekk
A megkérdezettek többsége hetente 1-2 alkalommal sportol.
Azonban az utóbbi hónapban soha nem sportolók aránya is
magas. A többség heti 2-3 órát tölt sportolással, azonban itt
is látható, hogy magas azok aránya is, akik egyáltalán nem
mozognak. A programra jelentkezôkre az egyedül végzett
hobbi szintû sportolás jellemzô. A legkedveltebb sportágak a
következôk voltak: kondi, kerékpár, torna, futás, aerobik,
gyaloglás. A társas hatások vizsgálatánál azt tapasztaltuk,
hogy a megkérdezettek környezetében inkább a barátok és
kollégák sportolnak, a szülôk jelenlegi sportolása igen ritka.
Azonban a szülôk jelenlegi sportolása szignifikánsan befo-
lyásolja a sportolás gyakoriságát, míg a többi változónak
nem volt szignifikáns hatása. A sportolási gyakoriságot a
szociodemográfiai tényezôk közül a legmagasabb iskolai vég-
zettség és a háztartás egy fôre esô jövedelme befolyásolja.

KKöövveettkkeezztteettééss
Eredményeink azt mutatják, hogy a programra jelentkezett
speciális populációban a sportolási szokásokat a társas ha-
tások kevésbé befolyásolják, ez pedig arra enged következ-
tetni, hogy nálunk a sportmotiváció megismerése kulcsfon-
tosságú lehet. Eredményeink segíthetik a további hasonló
formában megszervezett életmódprogramokat is.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással jött
létre

AZ ALAPOZÁS ELTÉRÔ HATÁSA 
A SZOKÁSOS VERSENYTÁV FÜGGVÉNYÉBEN 
FÉRFI KAJAK-KENUS ÉLVERSENYZÔKNÉL
SSzzôôttss  GGáábboorr11,,  SSzzmmooddiiss  MMáárrttaa11,,  GGyyöörree  IIssttvváánn22,,  
SSááffrráánn  MMiihháállyy11,,  TTrráájjeerr  EEmmeessee11

1 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi
Kar, Budapest
2 HM HEK Orvosélettani Osztály, Budapest
EE--mmaaiill::  ggaabboorr@@sszzoottss..hhuu

BBeevveezzeettééss
A szerzôk jelen munkájukban arra keresték a választ, hogy
férfi kajak-kenus élversenyzôk esetében a nyári versenyek
utáni pihenôt követô közel azonos mennyiségû és minôségû
alapozás azonos hatású-e annak függvényében, hogy ki mi-
lyen távon érte el eddigi legjobb eredményét. Feltételezhetô,
hogy ennek következtében eltérô edzettséggel is rendelkez-
nek - a sprinterek inkább anaerob, míg a középtávosok in-
kább aerob - és így az egységes, azonos típusú alapozás
után más-más eredményt várhatunk tôlük a vita maxima
terhelés során. 

VViizzssggáállaattii  sszzeemmééllyyeekk,,  mmóóddsszzeerreekk
A vizsgálatokban önként résztvevô felnôtt sportolókat
(n=22) a nyári pihenô és az ezt követô kétheti vízi edzések
után, majd 7 hetes alapozó edzéseket követôen is vizsgálták
egy speciális protokoll szerint. A két vizsgálat közötti idô-
szakban közel azonos alapozó terhelést kaptak a sportolók,
miközben futószalag ergometriás terhelés során vizsgálták a
szokásos paramétereket (futási idô, maximális relatív oxi-
génfelvétel, maximális RQ, elvégzett összes munka, maxi-
mális tejsav stb.).  A protokoll szerint teljes kifáradásig tar-
tó ún. vita maxima terhelésnek tették ki a sportolókat, majd
30 perc  pihenô után az elôzô terhelés 85%-ának megfelelô
teljesítménnyel futottak még kimerülésig. A kapott adatok
statisztikai analízisét Student féle t-próbával végezték. Je-
len munkában a szerzôk a vita maxima terhelés során ka-
pott eredményekrôl számolnak be. 

EErreeddmméénnyyeekk  
Az I. felmérés adatait összehasonlítva az alapozást követô II.
mérés során kapott mutatókkal, megállapították, hogy egy
fô kivételével mindenki jobban teljesített. A teljes csoportot
vizsgálva megállapították, hogy jelentôsen hosszabb idôre
volt szûkségük a vita maxima terhelés teljesítéséhez, így ez-
zel összefüggésben nagyobb munkára voltak képesek. Nôtt
a testsúlyra vonatkoztatott O2 felvétel, változatlan maradt a
légzési hányados értéke és jelentôsen csökkent a tejsav fel-
szaporodás.
Tekintettel arra, hogy a csoport tagjai eltérô távokon érték
el eddigi legjobb eredményüket, ezért a csoport tagjait szét-
választották és külön-külön vizsgálták a vita maxima terhe-
lés során kapott eredményeket. A hosszabb távokon (500m,
1000m) versenyzôk nagyobb teljesítményre voltak képesek
mind az elsô mind a második mérés során, valamint szigni-
fikánsan magasabb VO2 -rel értékkel teljesítették a maximá-
lis terhelést is, azonos RQ mellett, míg a rövidtávosok
(200m) közel változatlan VO2 -rel érték mellett, de  maga-
sabb légzési hányadossal érték el a javuló maximális telje-
sítményt. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A feltevés beigazolódott: az azonos mértékû 7 hetes alapozó
edzésre másképpen reagálnak a különbözô versenytávra
specializálódott versenyzôk. Az 500m, 1000m-es versenyzôk
állóképességi mutatói szignifikánsan jobbnak bizonyultak a
200m-esekénél a magasabb aerob kapacitás következtében.
Azok, akiknek hosszabb távokon vannak jó eredményeik a
javuló futószalagos teljesítményt a jobb maximális oxigén-
felvétellel érték el, de azonos RQ-val, míg a rövidtávosok
magasabb RQ-val és azonos O2 felvétellel. A kapott eredmé-
nyek segíthetik a versenytávra specializált edzések optima-
lizálását, tervezését. 
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EDZETLEN ÉS EDZETT SZEMÉLYEK TERHELHETÔSÉGE
ÉS NYÁLFEHÉRJÉINEK VIZSGÁLATA
11,,22TTéékkuuss  ÉÉvvaa,,  33MMáárrkk  LLáásszzllóó,,  22KKrruuccssóó  JJóózzsseeff,,  22AAttllaasszz  TTaammááss,,
22FFooddrróócczzii  EEsszztteerr,,  22WWiillhheellmm  MMáárrttaa      
1 Pécsi Tudományegyetem  ETK Egészségtudományi 
Doktori Iskola, Pécs
2,1 Pécsi Tudományegyetem  TTK Testnevelés- 
és Sporttudományi Intézet, Pécs
3,1 Pécsi Tudományegyetem  ÁOK Biokémiai 
és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  tteekkuusseevvaa@@ggaammmmaa..ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A modern kutatás régóta célul tûzte ki olyan eljárások kidol-
gozását, melynek segítségével az edzettség, a túledzettség
egyszerûen meghatározható. A nyálnak, mint biológiai mar-
kerek forrásának a lehetôsége a közelmúltban merült fel, és
mára a humán nyálból több mint 1000 fehérjét, és 3000
mRNS-t azonosítottak és katalogizáltak. A vérszérummal
szemben számos elônnyel bír. A vérszérum összetevôinek
nagy része a nyálban kiválasztódik, ugyanakkor egyszerû-
en, olcsón elérhetô és gyûjthetô a vizsgálati anyag, nem in-
vazív és széles körben elterjedt módszerekkel vizsgálhatók a
minták. 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A vizsgálati személyeink 19 és 25 év (n=10) közötti nôk vol-
tak. A vizsgált csoportba (S) állóképességi sportágakban ver-
senyzô sportolók tartoztak, míg a kontroll személyek (K) test-
edzést egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül végeztek.
Az alanyok terheléses vizsgálatát Full Vision futószalaggal
(Modell NO: TMX 425) összekötött AT-60/ Bruel ErgoSpiro
gázanalizátoros, EKG készülékkel (Schiller) végeztük. A ter-
heléseknél Bruce protokollt alkalmaztunk, és közben végig
regisztráltuk a felvett és leadott gázelegy összetételét. A ter-
heléses vizsgálatokat megelôzôen végeztük el az alanyok
nyálának elemzését. A fehérjék kvalitatív vizsgálatához
MALDI-TOF/TOF tömegspektrométert használtunk.

EErreeddmméénnyyeekk
A terhelésélettani vizsgálatok esetünkben arra szolgáltak,
hogy rámutassanak a két csoport között meglévô edzettségi
különbségekre (átlagos VO2max: S=82,08 ml/kg/min,
K=50,47ml/kg/min), ami a nyálfehérje vizsgálatok kiindu-
lási alapját képezték. A fehérje analízis során izoláltunk
olyan nyálproteineket, amelyek mind a sportoló, mind a
kontrollcsoportban megtalálhatók voltak. Ilyen például a
keratin–13 és bizonyos immunglobulin fragmentek. Talál-
tunk olyan fehérjéket, amelyeket sportolók nyálmintájából
nyertünk és kapcsolatba is hozhatók az extrém testedzés-
sel, azonban az összes mintaadónál nem voltak megtalálha-
tók. Ilyen fehérje a PCTK-1 protein kináz, valamint a fibro-
zin-1.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A fibrozin-1-nek szerepe lehet az edzést követô regenerációs
folyamatokban, a mikrosérülések javításában. A PCTK-1
protein kináz az inzulinfüggô glükóz transzport negatív re-
gulátoraként, az izomra jellemzô inzulin independens glü-
kózfelvételt segíti. A PCTK-1 fehérjét munkacsoportunknak
sikerült elsôként azonosítania humán nyálmintákból.

KALÓRIAMEGVONÁS ÉS EDZÉS HATÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA FUTÁSI KÉPESSÉG ALAPJÁN 
SZELEKTÍVEN TENYÉSZTETT PATKÁNYOKON
TToorrmmaa  FFeerreenncc11,,  SSáárrggaa  LLiinnddaa11,,  HHaarrtt  NNiikkoolleetttt11,,  
NNyyaakkaass  CCssaabbaa11,,  FFeellsszzeegghhyy  KKlláárraa11,,  BBrriittttoonn  SStteevvee22,,  
KKoocchh  LLaauurreenn22,,  RRaaddáákk  ZZssoolltt11

1 Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar,
Budapest  
2 Michigan Egyetem, Ann Arbor, MI, USA 
EE--mmaaiill::  aallpphhaazzoonnee@@tt--oonnlliinnee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Ma már közismert ténynek számít az az elgondolás, mely sze-
rint valódi, genetikailag meghatározott tápanyagigényünk sok-
szorosát visszük be a szervezetünkbe. Ez a genetikai program
az ember fejlôdése során alakult ki. Ôseink kemény fizikai
munka során szerezték meg a kis mennyiségû táplálékot. Ezt
a gondolatot figyelembe véve jogos az aggodalom, mely az elhí-
zás és az ezzel kapcsolatos anyagcsere-betegségek kapcsán éb-
red. Az edzés pozitív hatásait már számos vizsgálat  bemutat-
ta. Egyre több cikk foglalkozik a kalóriamegvonás hatásaival
is. Goto és munkatársai kimutatták, hogy kalóriamegvonással
kezelt patkányokban szignifikánsan kisebb mennyiségû kar-
bonilált fehérje fordul elô az öregedés során. Reméljük, hogy az
ebbôl nyert információk hozzájárulnak mind a sportról, mind
az egészséges életrôl kialakított képünkhöz. 

MMóóddsszzeerreekk
Futási képességeik alapján szelektált patkánycsoport 26.
generációjával dolgoztunk, tenyésztési sajátságaik alapján
„high running capacity (HRC)" és „low running capacity
(LRC)" csoportokba osztottuk ôket. 4 hónapig az állatok két
csoportján kalóriamegvonást alkalmaztunk. Az állatok 2
másik csoportja futópadon edzett ez alatt az idô alatt a meg-
állapított VO2max-hoz tartozó sebesség 70%-án. Kéthetente
kapaszkodási tesztet végeztünk, háromhetente egyensúly
tesztet és a maximális terhelés melletti oxigénfelvétel méré-
sét. Kognitív teszteket is használtunk, például Open field, új
tárgy felismerési, illetve passzív elhárítási tesztet. 

EErreeddmméénnyyeekk
A VO2max mérése során megmutatkoztak az edzés hatásai.
Az edzett állatok fejlôdtek a futási sebességek és a megtett
távolság tekintetében is. Az egyensúly tesztben kiugró fejlô-
dést tapasztaltunk a HRC csoportok esetében. A kapaszko-
dási tesztben is fejlôdést mutattak ezek a példányok. Az
Open field tesztben az LRC állatok aktívabbak voltak a HRC
csoportokhoz képest az új környezet felfedezésében. Az új
tárgy felismerési tesztben szintén az LRC állatok bizonyul-
tak ügyesebbnek. Ezzel szemben a passzív elhárítás tesztje
azt mutatja, hogy a HRC állatok mind a rövid-, mind a
hosszú távú memória vizsgálatánál jobban szerepeltek.  

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A kalóriamegvonás a rendszeres edzéshez hasonlóan csök-
kentheti a genetikai hátrányokból adódó egészségügyi prob-
lémák megjelenését. Késôbbi terveinkben szerepel molekulá-
ris tényezôk vizsgálata izomszöveten és agyszöveten is. Eddi-
gi adataink tanúsága szerint mind a kalóriamegvonás, mind
a testedzés hatékony lehet ezen problémák kezelésében. 
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EDZÔK A PARASPORTBAN  
–  PARASPORT AZ EDZÔKÉPZÉSBEN
TTóóvváárrii  FFeerreenncc,,  PPrriisszzttóókkaa  GGyyöönnggyyvvéérr
Pécsi Tudományegyetem TTK Testnevelés- 
és Sporttudományi Intézet, Pécs
EE--mmaaiill::  ttooffeerreenncc@@ffrreeeemmaaiill..hhuu      

BBeevveezzeettééss
Paralimpia vagy Olimpia? Melyik az igazi, melyik a jelentô-
sebb, a társadalom melyik versenyen elért eredményt isme-
ri el „igazinak"? Az edzô melyik versenyzôje sikerének örül
jobban, amikor mindkét olimpián eredményesen szerepel-
nek tanítványai? A versenyzôik által elért eredmények min-
den esetben önmagukért beszélnek, ezekhez azonban ma-
gas szintû szakmai és sportpedagógiai-, sportpszichológiai
ismeretek is társulnak.
Kutatásunkban már több éve vizsgáljuk az iskolai testneve-
lés területén megvalósítható eltérô képességekkel rendelke-
zô tanulók integrációjának lehetôségeit, és a közös élmé-
nyek biztosításán keresztül a sporttevékenység egészségre
és mentális állapotra való pozitív hatásait. Bár a verseny-
sportban az integrációnak, inklúziónak nincs realitása sem
a jelenben sem a jövôben, mégis foglalkozni kell a témával.
Ugyanis a parasportban felkészítést végzô edzôk az épek kö-
rébôl kerülnek ki; a bolognai rendszerben történô átalakult
sportszakember képzés sem teszi lehetôvé, hogy fogyatékos
emberek edzôi képesítést, végzettséget szerezzenek. 
Ebbôl a helyzetbôl kiindulva tartottuk fontosnak, hogy meg-
ismerjük a már pályán lévô szakemberek és az edzôképzés
végzôs hallgatóinak, illetve tanulmányaikat éppen megkez-
dôk ismereti szintjét, viszonyulását és véleményét a para-
sporttal kapcsolatban. 
Lényeges szempontnak tartjuk, hogy oktató-nevelô munkánk
során olyan edzôket képezzünk, akik tisztában vannak az in-
tegrált, inkluzív – személyre szabott mozgásoktatás megoldá-
si lehetôségeivel, illetve a parasport speciális képzési igénye-
inek kérdéseivel. Ugyanakkor munkánk másik jelentôs célki-
tûzése, hogy a társadalmi szemlélet alakításával hozzájárul-
hassunk ahhoz, hogy a fogyatékos sportolók közül is lehes-
senek olyanok, akik sorstársaik lehetôségeit, határait és
problémáit is jobban ismerve, szakmai végzettséggel felvér-
tezve – edzôi szakképesítést szerezve –kapcsolódhassanak be
a parasportolók felkészítésébe, versenyrendszerébe.
A vizsgálat fontosabb célkitûzései között szerepelt egyes fo-
galmak ismereti szintjének megállapítása a sérült és ép
sportolók felkészülési lehetôségeinek vizsgálata, illetve
összevetése nehézségi fok szerint. Célunk volt annak meg-
állapítása is, hogy az ép sportágakban dolgozók hogyan vé-
lekednek a sérült személyek eredményeirôl, elismerésükrôl
illetve az edzésmunka nehézségérôl. Vizsgálatunkban sze-
rettük volna azt is vizsgálni, hogy a sérült sportolók által el-
ért eredmények mennyiben egyenértékûek az ép sportolók
által elért eredményekkel.
A vizsgált személyek körét egyrészt Baranya megyében aktí-
van dolgozó sportedzôk (56 fô), illetve az edzôképzésben vég-
zôs hallgatók (125 fô) adták. Ennek alapján vizsgálatunk-
ban 181 fô válaszait tudtuk értékelni.
A vizsgálat módszerét kérdôívvel történô adatgyûjtéssel, ér-
tékelését pedig egyszerû matematikai-statisztikai számolás-
sal végeztük.
A fontosabb eredmények között említjük meg, hogy a témá-
val kapcsolatosan egyes fogalmak ismereti szintje nem meg-
felelô, a válaszadók szerint a sérült személyek sporttevé-
kenységüket megfelelô körülmények között végzik. Érdekes
eredménynek számít, hogy a megkérdezettek szerint a pa-
rasportban végzett edzésmunka nehezebb, mint az ép spor-
tolók felkészítése, de gyakorlati tapasztalatok nélkül is szí-
vesen vállalnák azt, a kedvezôbb anyagi és erkölcsi megíté-
lés és elismerés miatt. A megkérdezettek fontosnak tarta-
nák akadálymentes sportlétesítmények építését, kihangsú-
lyozzák válaszaikban a társadalmi elfogadás és szemlélet-
váltás szükségességét. A versenysportban dolgozók egyönte-
tû véleménye szerint fontos lenne minôségi és színvonalas
továbbképzéseket szervezni az érintetteknek.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy a vizsgálat érdekes
és figyelemreméltó eredményeket hozott. Rávilágít arra,
hogy a sportban is szükség van az elfogadásra, a befogadó
szemléletmódra, illetve a szemléletváltás megváltoztatására.
Az eredmények láttán bizakodva várjuk a parasport, illetve
az épek sportjának közeledését egymáshoz, ezen keresztül
pedig az össztársadalmi szemléletváltás pozitív irányba tör-
ténô elmozdulását.

GYERMEKEK OBJEKTÍV MÓDON MÉRT 
FIZIKAI AKTIVITÁSA HÉTKÖZNAP ÉS HÉTVÉGÉN
UUvvaaccsseekk  MMaarrttiinnaa11,,  BBllooccoosszz  AAddrriieennnn11,,  PPiinnttéérr  VVaannddaa11,,  
TTóótthh  MMiikkllóóss11,,  NNiiccoollaa  DD..  RRiiddggeerrss22

1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest
2 Research Institute for Sport and Exercise Sciences, 
Liverpool John Moores University, Liverpool, UK
EE--mmaaiill::  mmaarrttiinnaa@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Antal és mtsai. (2009) reprezentatív vizsgálat alapján meg-
állapították, hogy a túlsúly és az elhízás gyakorisága a ma-
gyar fiúgyermekeknél 18,1% és 7,4%, míg a leányoknál
19,6%, illetve 6,3%. Az objektív módon mért aktivitás még
újdonságnak számít Magyarországon (Ridgers 2009). A
módszer a habituális egész napos aktivitást vizsgálja, továb-
bá bemutatja a gyermekek fizikai aktivitással töltött idejét
az egyes aktivitási szinteken. A spontán aktivitás/habituá-
lis fizikai aktivitás a legmeghatározóbb az energiafelhaszná-
lás tekintetében (Thurborn & Proietto 2000).

CCééll
Vizsgálatunk célja volt meghatározni a gyermekek egész na-
pos fizikai aktivitását 3 hétköznapon és egy hétvégén. Felté-
telezésünk szerint a fiúk aktivitási szintje magasabb, mint
a lányoké, továbbá a hétvégén mérhetô aktivitás jelentôsen
kisebb mind a fiúk mind a lányok esetében, mint hétköz-
nap.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
Elôzetes szülôi hozzájárulással 2 iskolából 63 gyermeket,
azaz 35 fiút (11,5±1,1 éves) és 28 lányt (10,9±1,0 éves) von-
tunk be a vizsgálatba. Az adatgyûjtést 3 egymást követô is-
kolai tanítási napon és 2 hétvégi napon végeztük uni-axiá-
lis accelerometerrel (MTI actigraph). Az accelerometert jobb
oldalon a csípô fölött rögzítettük, rugalmas öv segítségével.
A monitorokat egész nap viselték, reggeltôl estig. Az epoch
egységek hosszát 5 másodpercben határoztuk meg. A nyu-
galmi, könnyû, közepes, magas és nagyon magas intenzitá-
sú idô intervallumokat a korcsoportoknak megfelelô hatá-
rok szerint állapítottuk meg (Freedson et al. 1997). Azokat
a gyermekeket, akik nem érték el a minimális 480 perc vi-
selési idôt/nap kizártuk a statisztikai analízisbôl. A fiúk és
lányok testméretbeli különbségeit kétmintás t-próbával, a
napi aktivitásbeli különbségeket pedig ANOVA-val elemez-
tük. A szignifikancia szintet: p<0,05–ben határoztuk meg.

EErreeddmméénnyyeekk
A vizsgált fiúk szignifikánsan idôsebbek voltak a lányoknál,
viszont testméreteikben, relatív testzsír tartalmukban és a
testtömeg indexükben nem különböztek egymástól. A vizs-
gált gyermekek mindössze 9,5%-a volt túlsúlyos. Általában
a fiúk aktívabbak voltak a lányoknál, de a hétköznapokon
illetve a hétvégén mért különbségek statisztikailag nem vol-
tak szignifikánsak. A magyar gyermekek mérsékelt-magas
aktivitása (MVPA) egy átlagos hétköznapon (fiúk:
129,4±44,5 perc; lányok: 116±27,3 perc) a nemzetközi
szakirodalomban elvárt 60 percnek több mint a kétszerese
volt. Az aktivitási idô szignifikánsan csökkent vasárnapra
mindkét nem esetében (fiúk: 90,3±44,8 perc; lányok:
80,9±37,5 perc).
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KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Megállapítottuk, hogy a fiúk és lányok aktivitási szintjei kö-
zött szignifikáns különbség nem volt a hétköznapokon
melynek oka, hogy a testnevelési órákon és edzéseken
együtt, tehát koedukált csoportokban vettek részt. A hétvé-
gi visszaesés valószínûleg a szervezett napi fizikai aktivitás
hiányára vezethetô vissza.

TAIJI GYAKORLÓK NYUGALMI 
SZÍVFREKVENCIA-VARIABILITÁSA 
ÉS EDZÉS KÖZBEN MÉRT PULZUSSZÁM VÁLTOZÁSAI
VVaarrggaa--PPiinnttéérr  BBaarrbbaarraa,,  PPeettrreekkaanniittss  MMááttéé,,  KKnneeffffeell  ZZssuuzzssaannnnaa,,
TTóótthh  MMiikkllóóss,,  PPaavvlliikk  GGáábboorr
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  vvpp__bbaarrbbaarraa@@mmaaiill..hhuuppee..hhuu

BBeevveezzeettééss
A Taiji, mint a legtöbb sportág, csökkenti a vérnyomást és a
pulzusszámot. A keringési regulációra gyakorolt hatása
szívfrekvencia-variabilitás (HRV) vizsgálattal határozható
meg. Ilyen típusú, akut hatásvizsgálat Taiji gyakorlók köré-
ben eddig egyetlen alkalommal történt. 

CCééll
Taiji edzés közben pulzusszám és pulzusdinamika, valamint
az edzés elôtti nyugalmi HRV vizsgálata és az eredmények
alapján személyre szabott változtatási javaslatoknak az em-
lített változókra gyakorolt hatásának vizsgálata. A Taiji ha-
tására 100% körüli LF/HF értékeket (a szimpatikus-para-
szimpatikus egyensúly jellemzôje) vártunk.

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk,,  mmóóddsszzeerr  
15 Taiji gyakorlónál közvetlenül edzés elôtt POLAR Vantage öv-
vel nyugalmi HRV-t mértünk, edzés közben pedig Team POLAR
övekkel pulzusszámot. Az eredmények kiértékelése POLAR Pre-
cision Performance 2.0 és STATISTICA programokkal történt.

EErreeddmméénnyyeekk
A nyugalmi HRV vizsgálat során, az elsô alkalommal, két fô ki-
vételével normál tartományú pulzusszámokat találtunk. Négy
személy stda és stdb indexei (az R-R távolság variabilitásának
standard deviációi) a normál értékeknél alacsonyabbak, a cso-
port pNN50 értékei (az egymást követô R-R távolságok 50 ms-
nál nagyobb értékeinek százalékos aránya) 0-36,7% közöttiek
voltak. Az LF/HF arány 3 fônél volt magas (>1000%), kettônél
alacsony (<25%), 6 fônél 100% körüli. Az edzés közben mért
pulzusok a nyugalmi, átlagosan 65 ütés/perc-rôl 140-170
ütés/perc-ig emelkedtek (átlagosan 105±13 ütés/perc). A ta-
nácsadás után egy hónappal történt második mérésnél a nor-
mál tartományon kívüli értékekkel rendelkezô személyek ered-
ményei javulást mutattak. A második mérésnél az edzés köz-
ben mért pulzusszámokban és szórásban az elsô mérési ered-
ményekhez képest nem találtunk különbséget, azonban a nyu-
galmi HRV- és az edzés közben történt pulzusszám-mérési
eredmények korrelációt mutattak.

KKöövveettkkeezztteettééss
Hipotézisünk részben beigazolódott, a nem változott pul-
zusszámok ellenére az stda, stdb, pNN50, LF/HF értékek
változásával beavatkozásunk sikeresnek tekinthetô. Java-
soljuk a sportoló személyek pulzusmérésének szívfrekven-
cia-variabilitás méréssel történô kiegészítését, melynek se-
gítségével személyre szabott edzéseket és a sportolók folya-
matos figyelemmel kísérését lehet biztosítani.

MIKROSÉRÜLÉST OKOZÓ EDZÉS HATÁSA 
A TÉRDFESZÍTÔ IZMOK MECHANIKAI HATÁSFOKÁRA
VVáácczzii  MMáárrkk11,,  RRáácczz  LLeevveennttee22,,  TTiihhaannyyii  JJóózzsseeff22

1 Pécsi Tudományegyetem, TTK, Testnevelési és Sporttudo-
mányi Intézet, Pécs
2 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi
Kar, Biomechanika Tanszék, Budapest
EE--mmaaiill::  vvaacczzii@@ttttkk..ppttee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Vizsgálatunkban rövid idôtartamú, térdfeszítô izmokkal
végzett excentrikus-koncentrikus edzés izommechanikai, és
mikrosérülést okozó hatását vizsgáltuk.

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A vizsgálatot 17 egészséges férfi végezte el experimentális (E)
(n=10), vagy kontrollcsoportba (C) (n=7) sorolva. Az E cso-
port 90 maximális erejû excentrikus-koncentrikus térdfeszí-
tést hajtott végre izokinetikus körülmények között, három
egymást követô napon (Tr1-Tr3), majd egy edzésmentes nap
után további négy egymást követô napon (Tr4-Tr7). Az edzés-
kontrakciók alatti excentrikus csúcsnyomaték rögzítésre és
átlagolásra került valamennyi edzésen (MTr). Maximális izo-
metriás (M0) és excentrikus forgatónyomaték (Mecc), az izom
negatív és pozitív mechanikai munkavégzése (Wn, Wp) és me-
chanikai hatásfoka (µ), valamint a vérplazma kreatin kináz
(CK) koncentrációja került meghatározásra 24, 48 és 72 órá-
val Tr1 után, valamint 1 és 3 nappal Tr7 után. A C csoport
nem végzett edzést, csak a felmérési teszteket végezte el. 

EErreeddmméénnyyeekk
Az E csoportban 24 órával Tr1 után M0, Mecc, Wn szignifikán-
san csökkent, a CK, és az izomfájdalom pedig nôtt. Az edzés-
program végére az E csoportban MTr és M0, a C csoportban pe-
dig M0 szignifikánsan emelkedett, de M0 növekedése az E cso-
portban nagyobb volt, mint a C csoportban. M0 növekedése el-
lenére az E csoportban µ folyamatosan csökkent a vizsgálat
folyamán, mely Wp csökkenésének tulajdonítható. Az eredmé-
nyekbôl arra következtethetünk, hogy az elsô edzés mikrosé-
rüléseket okozott, mely az akaratlagos erôkifejtô képesség
akut csökkenéséhez vezetett, a további edzések elvégzésével
azonban gyors regeneráció és növekedés következett be. A
vizsgálat eredményei azt bizonyítják, hogy a nagy intenzitású,
rövid ideig tartó edzéseknél az izom alkalmazkodásának ideje
attól függ, hogy annak mely mechanikai funkcióját vizsgáljuk. 

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Vizsgálatunkban az edzésperiódus végére bekövetkezett
nyomatéknövekedés csak részadaptációt jelenthet, és való-
színû, hogy az izom mechanikai hatásfokának növekedése
csak késôbb, további edzések elvégzésével követezik be. 

A MOZGÁS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS, 
MINT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD DOMINÁNS 
FAKTORAINAK KUTATÁSA, ÉS AZ EREDMÉNYEK 
GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI
VVaajjddaa  IIllddiikkóó,,  BBaattttaa  KKlláárraa,,  HHeeggeeddûûss  FFeerreenncc  
Nyíregyházi Fôiskola, Nyíregyháza
EE--mmaaiill::  vvaajjddaaii@@nnyyff..hhuu;;  bbaattttaakk@@nnyyff..hhuu;;  hheeggeedduuss@@nnyyff..hhuu

CCééllkkiittûûzzééss
Napjaink egyik legizgalmasabb kérdése, hogy a felnövekvô
generáció mennyire lesz képes fizikailag és szellemileg, egy
egészséges társadalom meghatározó részévé válni. 
A kutatás célja a testmozgás és az egészséges táplálkozás
fontosságának elméleti és gyakorlati ismereteinek népsze-
rûsítése felsô tagozatos tanulók körében. 

VViizzssggáálltt  sszzeemmééllyyeekk,,  mmóóddsszzeerreekk
A népszerûsítô ismeretanyag elkészítését megelôzte egy kér-
dôíves felmérés, amely segítségével az egészséges táplálko-
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zás és a különbözô jellegû mozgások szervezetre kifejtett ha-
tásának ismereteirôl tájékozódtunk 550 (13-14 éves) általá-
nos iskolai tanuló körében. A kérdôívek kiértékelése után,
az eredmények tükrében elkészítettünk egy DVD-t, és egy
ismeretterjesztô propagandaanyagot, amely szemléletes in-
formációkat nyújtott a gyerekeknek a fenti témában. A 7-8.
osztályos tanulók megismerkedtek  a DVD, és a szóróanyag
tartalmával, és megvitatták azt osztályfônöki óra keretében.
Ezt követôen újabb kérdôíves vizsgálattal ellenôriztük, az is-
mereterjesztô anyag sikerességét és hatékonyságát.

EErreeddmméénnyyeekk
A két kérdôíves vizsgálat eredményeinek összevetése során,
81 itembôl 28 esetében szignifikáns különbség volt kimu-
tatható az ismeretek pozitív irányba való elmozdulása terén.
A tanulók több mint a fele kifejezetten érdekesnek és hasz-
nosnak ítélte meg a DVD anyagát.

KKöövveettkkeezztteettéésseekk
A jelenleg folyó kutatás sikerességében bízva az ismeretter-
jesztô DVD hasznosítását feltétlenül szükségesnek tartjuk
az osztályfônöki tanóra tantervi anyagának beépítésére, és
a közoktatásban tanuló gyermekek ismereteinek bôvítésére.

POLAR TEAM SYSTEM KOMPUTERIZÁLT 
PULZUSKONTROLL VIZSGÁLAT KÖVÉR EMBEREK
EDZETTSÉGE MONITORIZÁLÁSÁRA
VVáárrii  BBeeááttaa11,,  SSzzaabblliiccss  PPéétteerr11,,  BBéérreess  SSáánnddoorr11,,  OOrrbbáánn  KKoorrnnéélliiaa11,,
BBaarrkkaa  NNiikkoolleettttaa11,,  KKoovvááccss  TTaammááss11,,  MMeesszzlléénnyyii  EEmmeessee11,,  
KKiissuucczzkkyy  ÉÉvvaa11,,  KKiissss  GGáábboorr11,,  VVaarrggaa  CCssaabbaa22,,  LLáásszzllóó  FFeerreenncc11,,22

1 Testnevelési és Sporttudományi Intézet, JGYPK, Szeged
2 Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, TTIK,
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
EE--mmaaiill::  vvaarrii@@jjggyyppkk..uu--sszzeeggeedd..hhuu

BBeevveezzeettééss
A Polar Team System több szempontból kiemelt jelentôségû a
sportolók edzésében. Többek között meghatározza az edzettségi
szinteket; utal a fizikai állapot romlására, illetve javulására; se-
gít az alul- vagy túledzettség elkerülésekor; a helyes pulzus be-
tartásával az edzésmunkát optimalizálhatóvá teszi, stb. Ugyan-
akkor a szisztéma alkalmazható arra, hogy következtethessünk
krónikus fáradtságra, betegségre, illetve stressz jelenlétére.

CCééll
Kísérletünkben azt tûztük ki célul, hogy kövér emberekben
megvizsgáljuk a Polar Team System által nyert adatokat a
fittségi állapot, a testösszetétel, a kövérség hormonszintek,
valamint a cukorbetegségre és zsíranyagcsere zavarra utaló
laboratóriumi paraméterek tükrében.

MMóóddsszzeerr
A vizsgálatban 8 elhízott (BMI>30) személy vett részt, akik a ké-
sôbbiekben több hónapos mozgásprogramokban vállalt részvé-
telt testsúlya csökkentése céljából. A Polar rendszerrel megáll-
apítottuk az 1.) átlag terheléses pulzust (60 perc); 2.) maximális
terheléses pulzus; 3.) az edzés ideje alatti pulzustartományok-
ban töltött idôt (% 60 perc; nagyon alacsony-, alacsony-, köz-
epes-, magas- és maximális tartomány); 4.) a felhasznált kalóri-
át (kcal/óra; a nemet, a testsúlyt és az edzés alatti pulzusszámot
veszi alapul). Az így kapott eredményeket összehasonlítottuk a
vizsgálati alanyok testösszetételével (testzsír %, vázizom tömeg;
technika: InBody 230), fittségi állapotával (Harward és Sloan
Step tesztek), kövérségi hormon szintjeivel (inzulin, leptin; tech-
nika: ELISA), illetve olyan standard laboratóriumi paraméterek-
kel, amelyek cukorbetegségre vagy zsíranyagcsere zavarra utal-
nak (vércukor, haemoglobin A1c, koleszterin, triglicerid, stb).

EErreeddmméénnyyeekk
Azt tapasztaltuk, hogy a Polar rendszer által nyert eredmé-
nyek, valamint a standard fittségi teszt adataink jó korrelá-

ciót mutattak. Ugyanezt találtuk a testösszetétellel, illetve
az elhízásra jellemzô laboratóriumi és hormon paraméterek-
kel kapcsolatban is.

KKöövveettkkeezztteettééss
Elôzetes vizsgálataink eredményei alapján arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy a Polar rendszer segítségével lehetô-
ségünk nyílik arra, 1.) hogy – az elméleti kutatások során –
alapvetô sportélettani adatokkal támasszuk alá a kövérség
mechanizmusának jobb megértését, 2.) illetve – a gyakorlat-
ban – a túlsúlyos egyének mozgásprogramjait optimalizál-
juk és biztonságossá tegyük.
A munka a TÁMOP 4.2.2-08/1-2008-0006 támogatással
jött létre.

A TESTTÖMEG, A TESTÖSSZETÉTEL 
ÉS A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK 
ÖSSZEFÜGGÉSEI IDÔSKORBAN 
ZZaakkaarriiááss  GGéézzaa,,  TTóótthh  ÁÁ,,  SSzzoommbbaatthheellyyii  MM,,  DDuusseekk  TT,,  
BBuuddaahháázzii  JJ..
Széchenyi István Egyetem, Gyôr
EE--mmaaiill::  zzaakkii@@sszzee..hhuu

BBeevveezzeettééss
Korunkban a civilizált társadalomnak - számtalan egyéb
mellett - két jelentôs kihívással kell szembenéznie: A lakos-
ság átlagéletkorának növekedésébôl származó problémák és
a túlsúlyosság térhódítása. Az idôskorúak életminôsége, a
családban betöltött szerepe, és az öngondoskodás képessé-
gének megôrzése egyaránt kiemelten fontos kell, hogy le-
gyen a társadalom számára. Mindezeket alapvetôen megha-
tározza az idôs korúak egészségi és kondicionális állapota.

CCééll
Kutatócsoportunk – többek között – célul tûzte ki, hogy
megvizsgálja: Van-e összefüggés az idôs korúak testtömege,
testösszetétele és kondicionális képességei között? 

AAnnyyaagg  ééss  mmóóddsszzeerr
A vizsgálatban 115 (106 nô- 9 férfi) – a gyôri Széchenyi Ist-
ván Egyetem Sportköre által szervezett, heti rendszeresség-
gel tartott nyugdíjas tornát látogatók - vettek részt. Elsô lé-
pésként a testtömeg és a testmagasság mérésével meghatá-
roztuk a testtömeg-indexet (BMI), valamint kaliperrel törté-
nô bôrredô-mérés után becsültük a vizsgált személyek test-
zsír százalékát (Durnin& Wommersley módszere). Második
lépésként az „EUROFIT for Adults" teszt-együttes útmutatá-
sai alapján motoros próbákat végeztettünk a vizsgált szemé-
lyekkel, amely a hajlékonyságot, az izomerôt és az egyen-
súly-érzéket tesztelte.
Feltételeztük, hogy a túlsúlyosság valamint az elhízás –
amely az ideálisnál magasabb testzsír-százalékkal párosul –
negatívan befolyásolja a fent említett kondicionális képessé-
gek színvonalát.

EErreeddmméénnyyeekk
A BMI alapján különválasztott 2 csoport (normál illetve túl-
súlyos) eredményeit vizsgálva a motoros próbák teljesítése
után, megállapítható, hogy a normál test-tömeggel rendel-
kezôk (BMI<24,9) jobb teljesítményt nyújtottak a hajlékony-
sági valamint az egyensúly-tesztek során. Nem tapasztal-
tunk jelentôs különbséget az izomerô (felülés teszt, kézi szo-
rítóerô mérés) vonatkozásában.
A vizsgálati eredmények alátámasztották azt a felvetésün-
ket, hogy azok a személyek, akik  nem túlsúlyosak, azok az
életminôség- és az öngondoskodás képességének fenntartá-
sa szempontjából fontos kondicionális mutatókban jobb tel-
jesítményt nyújtanak a túlsúllyal rendelkezôknél. A választ,
hogy a testtömeg normalizálása pozitívan hat-e a fent emlí-
tett motoros képességekre, folyamatban lévô követéses vizs-
gálatunk fogja megadni.
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13th World Sport for All Congress, Jyväskylä, Finland
Promoting Sport for All: Benefits and Strategies for the 21st Century

DECLARATION
Hosted  by  the  Finnish Olympic Committee,  the  13th  World Sport  for All  Congress  was organised by the LIKES
Research Centre  for  Health and  Sports Sciences and  the Neuromuscular  Research  Centre of the University of Jyväskylä
under the patronage of the International Olympic Committee (IOC) and its Sport for All Commission, in collaboration with
the  World  Health  Organization  (WHO)  and  SportAccord/GAISF.  It was attended by 586 delegates from 92 countries.

AAss  SSppoorrtt  ffoorr  AAllll  iiss  aa  hhuummaann  rriigghhtt,,  tthhee  CCoonnggrreessss  rreeccooggnniisseess
• The need for optimal  and equal opportunity for  physical  activity,  through availability and  accessibility of facilities
(including  open  space),  equipment,  and other  resources  appropriate  to  the  needs  of communities; and for encour-
aging participation through the provision of innovative enjoyable grassroots programmes and traditional games and sports
• The threat and costs to  society  of decreased  physical activity levels,  particularly among  young  adults, and  the glob-
al incidence of lower levels of physical activity in the workplace
• The need for nutritious diet and healthy food habits to help reduce the incidence of obesity and chronic disease
• The  social  and  health  benefits  of  significantly  reducing  time  spent  engaging  in  sedentary  behaviour, especially
"screen-based"  activities,  including  computer  games,  social  networking  internet  sites,  and television
• The value and  increasing  popularity of unstructured, moderate-intensity  physical  activity  (such as  non- competitive
recreation,  including  jogging,  walking  and  cycling)  and  modified-rules  games  being integrated into daily lives
• The need to encourage and recruit new participants into physical activity and to take a lifetime and client driven approach
which addresses the particular needs of all age groups
• The  importance  of  targeting  and  influencing  young  people,  as  early  integration  of  physical  activity  – including
unstructured sport and  recreation activities and physical education at school  – into  daily lives facilitates its establish-
ment as a lifetime habit.

CCoonnggrreessss  uurrggeess  tthhee  ssppoorrttss  mmoovveemmeenntt  ttoo  ttaakkee  aa  lleeaaddeerrsshhiipp  rroollee  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  ddiirreecctt  aaccttiioonn  ttoo  aaddddrreessss  ddeecclliinniinngg  aanndd  iinnaadd--
eeqquuaattee  lleevveellss  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  iinn  ccoommmmuunniittiieess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhrroouugghh::
• Sports  federations  promoting  Sport  for  All at all  ages  and among the entire community, particularly  by implementing
physical  activity  programmes  emphasising  health  benefits;  forming  Sport  for  All Commissions; and including Sport
for All in their mission statements
• National  Olympic Committees  encouraging,  promoting and  organising Sport  for  All projects  for  all  age groups in
collaboration  with  other  sports  institutions  and  organisations,  and  also  forming  Sport  for  All Commissions
• Sports  Clubs  and  NGOs  providing  after-school  and  out-of-school  physical  activity  programmes  for children and
young people
• The  involvement  of  sports  stars  as  influencers  and  role  models  in  promoting  social  and  behavioural change in
regard to physical activity and health
• The International Olympic Committee developing a set of guidelines for Sport for All activities, including specific pro-
grammes, for all sections of the Olympic Movement.
Congress also recognises the responsibilities of all stakeholders in the Sport for All sector - individuals, families, schools,
workplaces, the  health sector,  non-government  organisations,  and  government at all  levels  –  to take action, and  the
need  for  the  sports  movement  to join  forces with  these  stakeholders, working  in  collaboration, coordinating actions
and forming alliances for strong multi-level, multi-agency action.

AAccccoorrddiinnggllyy,,  CCoonnggrreessss  uurrggeess
• People of all  ages to engage  in a variety of  physical activities and sports, as  different activities provide different health
benefits
• Individuals  to  integrate  moderate-intensity  physical  activity  such  as  walking  and  cycling  (including  as transport
where possible), and unstructured recreation into their daily lives
• Families  to  be  role  models  and  provide  positive influence  by  being  physically active, taking  an  active interest in
school and community physical education and recreation activities
• Families  to  provide  appropriate  opportunities  for  children  to  participate  in structured  and unstructured physical
activity, including facilitating involvement in programmes and  respecting children’s abilities  and preferences
• The health sector to form stronger collaborations with the sports movement at all levels to promote, and implement  effec-
tive  actions  to  counter  the  global  problems  of  decreasing  physical  activity  and  the connected incidence of obesity
and chronic diseases such as diabetes and heart disease
• Schools to work with the private sector, government and community groups to ensure access to facilities and necessary
resources including appropriate equipment to participate in physical activity programmes
• The establishment and expansion of physical education and extracurricular programmes to provide daily recreational
activities, including fitness programmes and competitive and non-competitive sports
• Particularly, government authorities at the relevant level to develop educational curriculum frameworks which  include
compulsory  physical  education  classes,  increasing  the  quality  and  hours  of  physical education, and information on
the benefits of a healthy diet and physical activity
• Governments  and  government agencies  to  work with  schools  to  establish  agreements  allowing  fields, playgrounds
and  recreation  centres  to  be  used  by  community  residents,  sports  clubs  and  NGOs  for structured  and  informal
physical  activity  when  schools  are  closed,  adopting  policies  to  address  any liability issues
• Government,  particularly  regional  and  national  governments  and  public  health  authorities  and  armed forces,  to
take  fully  into  account  the  significant  social,  health  and  economic  benefits  of  increased physical activity,  and
costs  of inactivity when formulating  sport,  health, and  building  design  and urban development policies, including the
provision of public space for sport and recreation. JJyyvväässkkyyllää,,  1177  JJuunnee  22001100
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Munkahely:.…………………………………………………………………………………............................................................….

Munkahelyi beosztás:…..……………………………………..........................................................…………………………………

Fô tevékenysége: oktatás 1, kutatás 1, egyéb:……….…….…….…………......................................................………………..

Tudományterülete: ………………………………………………..........................................................……………………………..

Kutatási területe:……………….................................................………………………………………………..........……………….

Tudományos fokozata:…..…………………………..................................……................... Megszerzés éve: .........................

Legmagasabb iskolai végzettsége:…………………........................................................…………………………………………..

Nyelvismerete:…………...........................................................………………………………………………………………………..

Melyik szakbizottságba kíván belépni:……….....................................................………………………………………………….

Kelt:…………….................................…………………….

……..............................………………………….

aláírás

TTáájjéékkoozzttaattóó!!  Az aktív dolgozók tagdíja évente 2 000,- Ft., diákoknak és nyugdíjasoknak 1 000,- Ft. Az MSTT tagok
részére a társaság szakmai folyóirata, a Magyar Sporttudományi Szemle térítésmentesen jár. A tagdíjat az MSTT sárga
csekken vagy közvetlen átutalással a társaság 11705008-20450407 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden eset-
ben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére, postai címére és az évszámra, amelyre a tagdíjat befizeti. 
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