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SPORTTUDOMÁNY

Természettudományi
aspektus

Társadalomtudomány
aspektus

a SPORT, mint  
verseny és mint 

egészségmegőrzés  
tudományos vizsgálata

a SPORT társadalmi,
gazdasági mozgató 
erőinek tudományos 

feltárása



Társadalomtudomány

Sportszociológia

Természettudomány

SPORTTUDOMÁNY

Sportolói életpálya
Környezetvédelem

Élsport

Sportgazdaság
Sportinformatika
Sportinnováció

Sportmenedzsment

Játékelmélet

Sporttörténet

Humánbiológia

Kutatás-fejlesztés

Iskolai testnevelés
Sportpszichológia
Sportpedagógia

Hálózatfejlesztés

Sportturisztika

Sporttáplálkozás

Sportrekreáció

Terhelés-élettan

Sportorvoslás,
baleset-megelőzés

Utánpótlás-nevelés

Sportjog

Sportgenomika

Rehabilitáció



ÉLSPORT − TELJESÍTMÉNY

• Szívfrekvencia variabilitás (HRV) − csapatsportok, lövészet
• 200 m gyorsúszásnál legjobb előrejelző − maximális húzóerő 
• Kapuspozíció a 7 méteres lövéseknél − gólvonal
• Dopping − szükséges lépések, új metodikák (kimutatás 

vizeletből, vérből, autológ véradás)
• Mennyire jelezhető előre egy győzelem? 

analitikai módszer − teljesítmény indikátorok azonosítása  
• Rövidebb, jobban ellenőrizhető, hatékonyabb erő- és 

gyorsaság fejlesztés − példák mostani olimpikonokról 
• Élettani és biokémiai markerek olimpikonoknál − urea, 

tesztoszteron, kortizol, hemoglobin, kreatin-kináz



A SPORTTELJESÍTMÉNY GENETIKAI HÁTTERE
Kutatócsoportok összefogása (PowerGene, Genesis, GAMES & 
GeneSmart) 

Új nemzetközi összefogás − Athlome Project Consortium

A fizikai teljesítmény genetikai háttere, sportgenomika, kóros 
folyamatok örökletessége, humán vizsgálatok és állatkísérletek 

ÉLSPORTOLÓK − teljes genom (1000 Athlomes Project) 
polimorfizmusok: gyorsaság (ACTN3), állóképesség (ACE, 

ALAS2, ACSL4, HIF1A), erő ( NOS3, PPARA)

genotípus és fenotípus
génexpresszió − epigenetika
edzés, erőfejlesztés, táplálkozás 

hatása és hatékonysága
Hirtelen szívhalál, anyagcsere 

betegségek

Dopping



SPORTÉLETTAN, SPORTORVOSLÁS

Ízületi és izomsérülések, agyrázkódás, fáradás 

• Sérülések megelőzése a versenysportban

• Orvosi ellenőrzés − követéses vizsgálatok olimpikonoknál

• Agyrázkódás elit atlétáknál

• Elülső keresztszalag sérülés − megelőzés, gyakoriság

• Alacsony energiájú lézerterápia (fotobiomoduláció)  
csökkenti a fáradtságot, segíti a transzkripciót 
(antioxidáns hatású fehérjék), sejthalál-ellenes, perifériás 
és kp-i idegrendszeri sérüléseknél is hatékony

• A maratoni futás − izomsérülések, redox-egyensúly
változás különböző időjárási körülmények között

• Excentrikus edzés − mikrotubulus károsodás molekuláris 
háttere állatmodellben



Kardiovaszkuláris rizikók, hormonok, stressz
• Szívizom sérülés gyulladásos markerei - állóképességi edzés 
• Hosszú távú, magas intenzitású terhelések hatása 

olimpikonokon: jó ez a szívnek?
• Hirtelen szívhalál − megelőzés sportolóknál
• Összefüggés a szívizom ellenálló képessége, 

marker-profilja és az edzésintenzitás között 
• Az allergia és tüneteinek gyakorisága elit állóképességi 

sportolóknál
• Állóképességi edzés és pajzsmirigy hormonok - I. típusú 

izomrostok, szív munkavégző képességét csökkenti a magas 
hormon-szint

• Non-szteroid aromatáz-gátlók hatása 
a szteroidokra − 3 új marker 20 napig

•A nyál kortizol szintje mint a 
versenyhelyzet biomarkere



IDEGTUDOMÁNY ÉS A SPORT

Preventív és kuratív hatás: 
agy strukturális és funkcionális 

épségének fenntartásában: javítja a neurotransz-
mitterek egyensúlyát, neurogenezist indukál, 
csökkenti a depressziót, az alvászavarokat

• Fáradás, kiégés − szerotonin és dopamin termelés változása

• Az idegrendszer modulálása − teljesítménynövelő stratégiák

• Az idegrendszer gyulladásos válasza erőfejlesztés során 
állatmodellben

• Terhes patkányok rendszeres edzés −
utódokban a hippocampus

neuronok száma,
BDNF szint nő 



PARALIMPIA

Tecnikai fejlesztések, 
teljesítményvizsgálatok, klasszifikáció
• Optimális technológia a paralimpikonok teljesítményéért 

• Testösszetétel és testalkat parasportolóknál

• Csontanyagcsere amerikai női paralimpikonoknál

• A klasszifikáció nehézségei

• Teljesítménymérés kerekesszékes sportolóknál
– újszerű ergométerek



REHABILITÁCIÓ
Sportsérülések: régi-új technikák 

Kritériumok visszatéréskor
• Hideg vizes merülés − regeneráció: anyagcsere 

változások − 15 perc 13°C fokos vízben (laktát) 
• Kinesio és athletic tape technikák a sportban
• Fényterápia a sportban − lézeres és led-kezelések: gyulladás, 

fájdalom, fáradás, teljesítményjavítás
• Elülső keresztszalag sérülés − rehabilitáció
• Kritériumrendszer − élsportolók sérülés utáni visszatérése
• A szekunder prevenció jelentősége
• Krioterápia − fáradtság ellen
• Sportkarrier utáni fizikai jól-lét

Krónikus betegségek rehabilitációja mozgással
• Fizikai aktivitás kardiovaszkuláris 

betegségekben,arthritis esetén,
diabéteszben…



FIZIKAI AKTIVITÁS
ÉS EGÉSZSÉG

• "Exercise is Medicine„

• Fizikai aktivitás vagy gyógyszerek: a választás rajtunk áll!
• Betegségek − megelőzés sporttal kisgyermekkortól
• Gyermekek − fittségi vizsgálat, testösszetétel és 

motoros koordináció (fejlődő és fejlett országok)
• Szervezett iskolán kívüli és nyári sportfoglalkozások 

hátrányos helyzetű és sérült gyermekeknél
• Aktivitásmérők − összehasonlítás, web alkalmazások 
• Terhelés indukálta autofágia jótékony hatása az egészségi 

állapotra diabéteszben és szarkopéniában állatmodellben
• Csontsűrűség − különböző sporttevékenységek



FELKÉSZÜLÉS EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEKRE

Problémák magaslaton, szennyezett környezetben, 
hőségben, hidegben, szárazságban, 

trópuson, utazás során
• Alvás magaslaton − fizikai és kognitív regeneráció
• Fizikai aktivitás, légszennyezés és agy (BDNF és 

gyulladásos markerek) 
• A szervezet felkészítése a hőségre – a 

folyadékháztartás jelentősége a teljesítményben
• Edzés extrém körülmények között



SPORTTÁPLÁLKOZÁS

Kiegyensúlyozott táplálkozás 
vagy étrendkiegészítők?

To use or not to use?
• Étrendkiegészítők parasportolóknál

• Étcsoki − akut hatás prehipertenzív egyéneknél 
• Béta-alanin szupplementáció − robbanékonyság javítása a 

labdajátékosoknál
• Koffein − szorongás esetén fiatal versenysportolóknál
• D-ribóz − anaerob teljesítmény javítása, fáradtság 

csökkentése
• L-arginin szupplementáció és 

állóképességi tréning csökkenti az 
oxidatív stresszt állatmodellen

• Donkey-hide gelatin mixture növeli 
a nyál IgA és IgM szintjét



SPORTPSZICHOLÓGIA 

• Stresszmarkerek élsportolóknál 
edzés és verseny után

• Pszichológiai támogatás − nő az erőfejlesztés
hatékonysága

• Mentál-tréning − kínai olimpiai úszóválogatott
• Szubjektív megítélés a pontozásban – speciális 

stressz faktor az esztétikai sportágakban
• Hangulat és teljesítmény − parasportolók
• Pszichológiai segítség a sportkarrier 
végén élsportolóknál

• Az új interaktív média szerepe a 
stressz-kezelésben olimpikonoknál



Sportgazdaság, jog, történet

• Sportesemények − gazdasági hatások

• Az olimpiai és paralimpiai játékok hagyománya −
történelmi háttér 

• Történelmi, etikai és jogi kérdések − fogyatékosság és 
a paralimpiai játékok kapcsán

• Sportszergyártók − szponzori tevékenység

• A kínai sportipar helyzete a nemzetgazdaságban

• Olimpiai részvétel modellje − értékelés a hatékonyság
és az egyenlőség szempontjából



INNOVÁCIÓ - TECHNOLÓGIA

Terhelés alatti mérési technikák 
fejlesztése és jelentősége, sportszerek

• Alacsony költség − erőfejlesztési felszerelések 
úszóknál 

• Infravörös termográfia − a bőrhőmérséklet 
változásának követésére

• Csúcstechnológia, oktatás és gyakorlat –
kulcstényezők − modern sportkörnyezet − siker a 
pályafutásban 

• Valós idejű kinematikai visszajelző rendszer − 
súlyemelés

• Parasport és technika
• Virtuális eszköz küzdősportolók sebesség-mérésére 

− System Nokachi



SPORTPEDAGÓGIA, SPORTSZOCIOLÓGIA

• A testnevelő tanárok − aktuális kihívások, lehetőségek

• A sportképességek modellje − Egy új innovatív 
program az egészséges tehetséggondozás 
optimalizálására (Savelsbergh, Hollandia – új könyve)

• Sportesemények társadalmi hatásai − újdonságok, 
lehetőségek és stratégiák

• A sport-kommentárok alapvető jellemzői

• A sport szociológiai hatása, szociológiai hatások a 
sportban



UTÁNPÓTLÁS

Tehetséggondozás, kiválasztás,
előrejelzés

• Versenysportoló gyermekek és serdülők (úszók, 
tornászok, labdások…) − humánbiológiai vizsgálat

• Lemorzsolódás − serdülőkor
• Erőfejlesztés

• Biológiai előrejelzők és indikátorok − fiatalok 
edzés munkája

• Az esztétikai sportágak − veszélyek 
• A születési idő − eredményesség
• Az anaerob teljesítmény mérésének problémái 

utánpótláskorú sportolóknál
• Akadémiák, táborok − érvek és ellenérvek



OLIMPIAI SIKEREK? 
SPORTTUDOMÁNY.


