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1. Bevezetés 

A mai világban az egészségügyi dolgozókról automatikusan a betegségek, betegek 

és kórház szavak jutnak mindenkinek az eszébe. Így a gyógytornász szakmát is a 

betegek rehabilitációjával azonosítják. Elfeledve azt a tényt, hogy az egészséges 

emberek, így tehát a sportolók mindennapjaiban is épp ugyanúgy szerepet játszanak 

a gyógytornászok. A sport minden megszállottjának szükséges a jó fizikai kondíció 

és az elme tökéletes, tiszta működése. Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a sport 

egy életforma, amelyben nemcsak a fizikai aktivitás kap helyet, hanem ugyanúgy a 

megfelelő regeneráció, vagyis az alvás, nyújtás, pihenés, masszázs, aktív pihenés, és 

nem utolsó sorban a kiegyensúlyozott táplálkozás és folyadékfogyasztás. A 

sportolók sok esetben megfeledkeznek arról, hogy az edzések során az 

izomegyensúlyuk felborul, és nem gondoskodnak a megfelelő lazításról és izmaik 

nyújtásáról sem. Fizioterápiás vonatkozásban keveset hallunk, arról, hogy sportolók 

állóképességi paraméterét és fizioterápiás paramétereket is vizsgálnának együtt 

lazító terápiák alkalmazása során. [10][9] 

 

1.1. Célkitűzések 

Célkitűzésem hosszútávú állóképességi sportolók összegyűjtése a nemi arányok 

egyenlőségével. Versenyidőszakuk megismerése és versenyekre való felkészülésük 

támogatása. Vizsgálati célom az állóképességük, testösszetételük és izomrövidülési 

állapotuk meghatározása. Célom a terhelés és nyújtás mennyiségének nyomon 

követése a kezelések alatt. A törzs és alsó végtagi izmok lazító kezelésének végzése 

svédmasszázzsal. Terápiám célja megtudni a megfelelő edzésmennyiség mellett a 3 

hónapos lazító terápiák hatását a rövidült izmokra. Továbbá az állóképesség, 

testösszetétel és izomtömeg változásokról havonta képet kapni. A terápiákhoz való 

viszony változásáról tudomást szerezni és az elért eredményekről átfogó képet 

kapni. 
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1.2. Hipotézisek 

 

1. Feltételezem, hogy a három hónapos terápia hosszú, ezért kevés jelentkező lesz 

a kutatásomra, annak ellenére, hogy térítésmentes a kezelés. 

2. Feltételezem, hogy mivel állóképességi sportokat végző alanyokat keresek a 

heti négy óra edzés megszokott.  

3. Feltételezem, hogy az edzésnapló nem lesz újdonság a résztvevőknél. 

4. Feltételezem, hogy az edzést és a nyújtógyakorlatokat, betartva az óraszámot 

illetve mennyiséget pontosan és fegyelmezetten fogják végezni. 

5. Feltételezem, hogy a sztrecsing pontos végrehajtása újdonság a sportolóknak, 

csak a dinamikus gyors sztrecsingről van fogalmuk.  

6. Feltételezem, hogy a kezelések alatt az állóképesség nőni fog.  

7. Feltételezem, hogy a sportolók testfelépítése nagyon izmos és a lehető 

legkevesebb zsírtömeggel rendelkeznek.  

8. Feltételezem, hogy a mellkas kitérésük mértéke magas.  

9. Feltételezem, hogy az alsó végtag izmok tónusosabbak, mint a törzs izmok. 

10. Feltételezem, hogy a törzs izmoknak a heti két nyújtás elegendő, ezzel szemben 

az alsó végtagoknak nem.  

11. Feltételezem, hogy a sportok jellegéből adódóan a vádli izomtónusa a 

legfokozottabb.  

12. Feltételezem, hogy az összes törzs izom egyaránt tónusos.  

13. Feltételezem, hogy a nemi különbségek miatt a férfiak izomzata tónusosabb, 

mint a nőké.  

14. Feltételezem, hogy az antigravitációs izmok rövidülése jelentősebb a férfiaknál, 

mint a nőknél.  

15. Feltételezem, hogy a nők izomzatának nyújthatósága nagyobb mértékben fog 

pozitív irányban változni, mint a férfiaknak, mivel a nők hajlékonysága jobb. 

16. Feltételezem, hogy adott versenyek előtt az edzésmennyiség, a terhelés 

növekedni fog.  

17. Feltételezem, hogy az edzésmennyiség növekedés miatt a zsírtömeg csökkeni, 

ellentétben az izomtömeg nőni fog.  



4 

 

18. Feltételezem, hogy az első hónap elteltével jelentősen javul mind a törzs és alsó 

végtag izmok állapota.  

19. Feltételezem, hogy az első hónap után a törzsizmoknál jelentős javulás, majd a 

következő 2 hónapban stagnálás következik be.  

20. Feltételezem, hogy az alsó végtag izmoknál jelentős javulás várható a kezelések 

alatt, de az edzésmennyiség növekedésével párhuzamban az izom rövidülések 

újra észlelhetőek lesznek.  

21. Feltételezem, hogy akik nem rendszeresen nyújtanak, azoknál a heti egyszeri 

masszázskezelés nem éri el a kellő hatást.  

22. Feltételezem, hogy a terápia a nőknél eredményesebb az alkati tipológia miatt.  

23. Feltételezem, hogy a nyújtáshoz való viszonyuk kedvezően alakul, miután 

látják és érzik annak hatását.  

24. Feltételezem, hogy a masszázshoz való viszonyuk a kezelés előtt is pozitív és az 

alkalmak során nem változik.  

25. Feltételezem, hogy a nyújtógyakorlatokat a kezelés befejeztével is fogják 

végezni.  

26. Feltételezem ezzel szemben, hogy a rendszeres masszázst nem tudják bevezetni 

a mindennapi életükbe az anyagi korlátok miatt.  

27. Feltételezem, hogy eredményesebbnek fogják találni a sztrecsing és masszázs 

kezeléseket együtt, de folytatni csak a nyújtó gyakorlatokat fogják. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

2.1. Az állóképességi sportokról 

Az „állóképességi sport” fogalma alatt azokat a sportágakat értjük, amelyeknél a 

nehézség abban rejlik, hogy egy bizonyos mozgást hosszabb időn keresztül fenn 

kell tartani. Míg más sportágaknál a gyorsaság, a rövid ideig tartó erőkifejtés, az 

ügyesség kapja a legnagyobb szerepet, addig az állóképességi sportágaknál 

ugyanazon mozgásnak hosszabb időn keresztül történő gyakorlása játssza a 

főszerepet. Az állóképességi sportok űzéséhez nagyon sok edzésre van szükség. A 

legismertebb és legnépszerűbb állóképességi sportágak a következők: séta, nordic 

walking, túrázás; hosszútávfutás; tájékozódási futás; kerékpározás; 

gyorskorcsolyázás, görkorcsolyázás; úszás; sífutás; triatlon, duatlon, aquatlon, téli 

triatlon; evezés, kajak-kenu; hegymászás; aerobic. 

Az állóképességi sportolók nem feltétlenül jellemezhetőek erős vázizomzattal, 

inkább a következőkkel: 

 erős, jó teljesítőképességű szív- és érrendszerrel; 

 jól kidolgozott, sportspecifikus izmok állóképességével. 

Abban rejlik az utóbbiak fontossága, hogy a sportolók izomzata elegendő oxigénnel 

van ellátva, így a teljesítményüket nem csak rövidebb, hanem hosszú távon is 

képesek hozni. Ám természetesen ez csak hosszú és sok edzéssel érhető el. Tehát, 

ha egy bizonyos állóképességi sportágban kiemelkedő, illetve versenyképes 

eredményeket szeretnénk elérni, akkor lényegesen hosszabb ideig tart a célhoz 

eljutni, mint más sportágaknál, ahol egy meghatározott teljesítményt maximálisan, 

de rövidtávon kell nyújtani. Az egyes állóképességi sportágak pozitívan 

befolyásolják az egészségünket és a kondíciónkat. Az állóképességi sportágak 

legfontosabb előnyei következők: a szív-és érrendszer megfelelő támogatása és 

erősítése; gyorsabb izomépítés; stressz oldás és nyugtató hatás az idegrendszerre; 

sok időtöltést jelent a friss levegőn; a természetes védelem és immunrendszert 

erősítése; az optimális súly eléréséhez segít hozzá és annak megtartásához; a jó 

közérzet kialakításához vezet és a vitalitást támogatja; a jobb fizikai és szellemi 

teljesítőképességet fokozza.[8][4] 
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2.2.   A sztrecsing 

2.2.1. Az izomegyensúly megbomlása  

Az izmokat aszerint, hogy hogyan reagálnak a túlzott vagy helytelen terhelésre, 

megkülönböztetünk tónusos és fázikus izmokat. Egészséges állapot esetén a tónusos 

izmoknak normális a hossza és a nyújthatósága is. A fázikus izmoknak pedig az 

izomereje. Ezt nevezzük az izomegyensúly állapotának. Optimálisan működő izom 

esetében, dinamikus mozgás során az elraktározott potenciális energiát nyújtáskor 

kinetikus energiává változtatja. A megfelelő adekvát nyújtó-feszítő gyakorlatok 

segítik a gyors kontrakció-relaxáció-elongáció kivitelezését. Így tehát kevesebb 

energia felhasználásával, hosszabb ideig képes működni az adott izom. Az 

izomegyensúly megbomlása esetén a tónusos és a fázikus izmok között egyensúly 

hiány lép fel. A két izomcsoport között közvetlen kapcsolat van, mert a megrövidült 

tónusos izom gátolni tudja a fázikus izom antagonistáját és szinergistáját. Mivel 

megakadályozza annak maximális aktivációját és az optimális edzhetőségét. Az 

izom rövidülése súlyosbítja a gyengülést, és ez  fordítva is igaz. Az állapot 

romlásakor a kiváltó okot már nehezen lehet megtalálni.  

A nyújtó gyakorlatok tehát nagy szerepet játszanak a rehabilitáció és a sport terén 

is. Inaktivitást okozó betegség után vagy sérülés esetén, addig, amíg az izomerő 

nem optimalizálódik, addig a tónusos izmok fokozatosan rövidülnek. A fázikus 

antagonisták és szinergisták pedig gyengülni fognak normális izomhossz mellett. 

Gyógytornász módszerekkel ezen változások vizsgálhatóak. A sportmozgások 

esetén az izomegyensúly megbomlásának leggyakoribb oka, nem más mint a 

lokomotoros apparátus egyoldalú, túlzott és helytelen terhelése.  

A lokomotoros apparátus terhelési toleranciáját csökkenti az izomegyensúly hiánya. 

A megrövidült tónusos izmok gyorsan aktiválódnak annak érdekében, hogy a védő-

óvó mozdulatokat kivitelezni tudják. Az utóbbi túlterheléshez vezet, ezáltal 

húzódások, esetleg szakadások esélyét fokozva. A relaxációs időszakokban a 

rövidült izmok kevésbé rugalmasak és hajlékonyak. Az ebből következő 

megnövekedett belső ellenállás így gyakran okoz fájdalmat az izmokban. A 

felbomlott helyi izomegyensúly a megnövekedett terhelést fokozza az ízületekben 

és a gerinc szegmentumaiban. A kezelés célja először a rövidülés, majd a gyengülés 
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megszüntetése. Egyedül az erősítés hiányzik a sztrecsingből, csakis a nyújtás a fő 

cél. De minden egyes esetben megelőzi az erősítő módszereket. [3] 

2.2.2. A sztrecsingről általában 

A sztrecsing fogalma: egy általános fogalom, mely bármely terápiás manőver által 

kivitelezett a megrövidült lágyrész-szerkezet meghosszabbítására irányul.  

A sztrecsing célja nem más, mint az izomegyensúly állapotának elérése és annak 

fenntartása, hogy ily módon a sport- és egyéb sérülések esélye a minimálisra 

csökkenjen és fokozzuk a teljesítőképességet is.  

Alapvetően két módszert tudunk megkülönböztetni, az egyik a dinamikus, a másik a 

statikus sztrecsing technika.  

A dinamikus sztrecsing technika manapság is a leggyakrabban használt technika az 

edzőtermekben. Az egyén megnyújtja az izmot amennyire csak lehetséges és 

fokozza az ízületi mozgást csavarással, hintázással és rugózással. Így a nyújtási 

reflex aktiválódik, amely hirtelen izomkontrakciót hoz létre, ami pediglen pont a 

nyújtási kísérlet ellen dolgozik. A nyújtás csak rövid ideig áll fenn, a sérülés 

veszélye nagy. Ez a módszer tehát nem szerepel a gyógytorna gyakorlatai között.  

A statikus sztrecsing technika célja, hogy amikor csak lehetséges a nyújtási reflex 

aktiválódását kivédjük, elkerüljük. Ily módon a sztrecsing ellazított izomzattal 

végezhető és nem zavarja reflexes izom összehúzódás.[3]  

2.2.3   A passzív sztrecsing technika 

A legismertebb nyújtási módszer, a hétköznapi életben mégis a dinamikus 

sztrecsing áll a középpontban. A nyújtási helyzet felvételét követően a pozíció csak 

további kicsi változtatásával tovább nyújtja az egyén az adott izmot. „A pozíció 

változását létrehozhatja a gravitáció, saját izomerő, külső személy, vagy eszköz.” A 

nyújtási pozíciónak a megváltoztatása az ellenállás nagymértékű növekedésével 

együtt jár. A helyes pozíció kivitelezésekor a feszülés mértéke elviselhető és 

fenntartható. Az izom kismértékű húzása megengedett, de a legfontosabb, hogy 

fájdalommentesnek kell lennie. A fájdalom azt jelenti, hogy maga a nyújtás a 

kívánatosnál intenzívebb és káros is. A feszülés mértékének helyes megítéléséhez 
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gyakorlat szükséges. A sztrecsinget tanulni kell. Intenzitását adekvátan kell 

meghatározni. „A nyújtási fázis ajánlott időtartama másodpercek, és percek között 

változhat. A 15-30 másodperc közötti időtartam elegendő a hatékony nyújtáshoz. A 

normális légzésritmus és az általános relaxált állapot szükséges a nyújtási fázis 

alatt.”[3] 

2.2.4.  Hajlékonyság  

A fizikai teljesítmény alapja az erő, az állóképesség, a mobilitás, a sebesség és a 

koordináció. Figyelmet érdemel még az alkat, a pszichikai karakter, a technikai és 

taktikai képességek is. Minden alapelemet külön-külön lehet edzeni. A fittség 

fejlesztéséhez az erő, az állóképesség és a mobilitás edzése nélkülözhetetlen. A 

mobilitás vagyis a hajlékonyság a mozgások széles pályán való végrehajtásának a 

képessége. Az ízületi mozgékonyságot és az izmok, ínak, szalagok, és az ízületi tok 

nyújthatóságát foglalja magába. A stabilitást kockáztatja a normál mozgáshatáron 

túli mozgás. Az életkor előrehaladtával csökken a mobilitás. 10 éves kor körül a 

mobilitás edzés nélkül romlani kezd. Fokozatosan változik az izmok, ínak kémiai 

összetétele és szerkezete. Nemi különbségek is vannak, általában a nők hormonális 

okok miatt nyújthatóbb izmokkal rendelkeznek, természetesen, nem minden 

esetben. A szellemi és fizikai fáradtság és kimerülés a mobilitás csökkenésében is 

megmutatkozik. Oka egyrészt az izmok irányításában beállt változások, másrészt, 

mind az izomkontrakcióhoz és a relaxációhoz szükséges energiában dús foszfátok 

csökkent mennyisége.[3] 

2.2.5. A sztrecsing gyakorlatok szabályai, élettani hatásai 

Sztrecsing gyakorlatok előtt, az izmokat aktívan be kell melegíteni esetleg futással, 

ugrálással, és egyéb gyakorlatokkal. „A sztrecsing intenzitása erősebb lesz 

bemelegített izmoknál, mint bemelegítés nélkül, vagy kimerülés esetén.” A nyújtás 

kezdetén először a kontraktilis elemek nyúlnak, majd erősebb nyújtásra együtt 

nyúlnak tovább a nem kontraktilisakkal. A kötőszöveti rostok a nyújtás befejezése 

után csak akkor tudják megtartani a szöveti megnyújthatóságot, ha kis erővel és 

hosszabb időn keresztül voltak megnyújtva. A bemelegítés része lehet a sztrecsing. 
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Bármely sportmozgás esetén az előkészítő szakaszban kellene szerepelnie. A fizikai 

igénybevétel lezárásaként, mint levezetés alkalmazható. Regeneráló hatással 

rendelkezik. Célja a kimerült izomzat normál hosszának visszanyerése. Az erősítő 

edzést követően a sztrecsing nélkülözhetetlen technika. A rugalmasságot fejlesztő 

tréning elengedhetetlen pillérje. 

„Szabályai a következőek: 

 Specifikus és alapos bemelegítés  

 Túlnyújtásra utal a fájdalom  

 Stabil testhelyzet  

 Rángatás, rugózás, túlnyújtás tilos  

 Lassú, nyugodt tempó  

 Speciális diktálás  

 Folyamatos mozgás  

 Véghelyzetben megtartás  

 Ha a véghelyzeti kitartás alatt az izomtónus fokozódik, gondolati síkon kell 

segíteni a lazulást  

 Könnyed a nyújtás, ha a feszülés komfortérzetet ad  

 Feszítő a nyújtás, ha ettől erősebb, csak haladóknak  

 Lazítás alatt belégzés, nyújtás alatt folyamatos, lassú kilégzés történjen  

 Egy izomcsoportra 3-4 sorozat elég  

 Dozírozás mindig egyéni  

 Nagy gondossággal végzendő, még az edzés másnapján is!  

 Csak a pontosan és rendszeresen végzett nyújtógyakorlatok hozhatják meg a 

kívánt hatást.”  

Legfőbb élettani hatásai a következők: az ízületi alkotók és ízület körüli lágyrészek 

elaszticitása növekszik; nő az ízületi mozgásterjedelem; kivédi a sérüléseket; az 

izmok hossza és nyújthatósága növekszik; az izomzat teljesítménye fokozódik; az 

immobilizációval járó atrófia megelőzésében kulcsfontosságú; javul az izomzat 

mikrocirkulációja, kialakítható helyes légzéstechnika, közérzetet javítja és 

stresszoldó hatású. [3] 
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2.3.  A masszázs 

2.3.1. A svédmasszázs általános hatásai és célja 

Nagy testfelület kezelése esetén általános hatást válthatunk ki az egész 

szervezetben. Ilyen hatások a következők: nő a pulzus frekvenciája; optimalizálódik 

a légzés; a vérnyomás normalizálódik; a test hőmérséklete növekszik; kémiai úton 

az acidózis csökken, leépül; javul az izomzat teljesítőképessége; javul a szervezet 

fizikai és szellemi állapota. A klasszikus svéd masszázs céljai a következőek: 

megszakítjuk a fájdalom circulus vitiosusát; javítjuk a szövetek helyi keringését; 

fokozzuk vele a szövetek anyagcseréjét; normalizáljuk az izomtónust és végül, de 

nem utolsósorban javítjuk a szervezet általános állapotát.[5] 

2.3.2. A klasszikus masszázsfogások élettani hatása 

A masszázs hatása a különböző fogások kombinált alkalmazása következtében jön 

létre, így a masszázsfogások élettani hatásairól csak külön-külön lehet beszélni. A 

simításnak felületes hatása van, de minden esetben az alkalmazott nyomás 

erősségétől függ, hogy a bőrre vagy a bőr alatti kötőszövetre illetve az ebben futó 

erekre és idegekre hatunk-e. A simítás a svéd masszázs legalapvetőbb, bevezető 

fogása. Megteremti a pszichés kontaktust és hyperaemiás hatása miatt előmelegítő 

szereppel rendelkezik. Lassú légzésritmusú, enyhe nyomásos simítást alkalmazva 

nagy testfelületen, általános nyugtató hatást érünk el, a fokozott feszült állapotot 

előnyösen befolyásolja. Fájdalomcsillapító hatása abban rejlik, hogy csökkenti a bőr 

idegvégződéseinek ingerlékenységét. Az erősebb nyomással kombinált simítás a 

bőr alatti kötőszövet sejt közötti terében felhalmozódott folyadékot mozdítja el és 

segíti annak felszívódását. Kivitelezése történhet egész tenyérrel, terhelt tenyérrel, 

az ujjak tenyéri felszínével, kézháttal. Iránya kétféle lehet: hosszanti vagy 

harántirányú. Mindig az adott testtáj disztális végétől a proximális felé haladunk, 

visszafele csakis hangsúlytalanul dolgozunk. A simítás mindig centripetálisan a szív 

felé, a visszaáramlás irányával megegyezően végezzük.  

A dörzsölő fogás bőr-hyperaemiát okoz. Az irhaszemcsék hajtű alakú kapillárisai a 

dörzsölés közvetlen mechanikai hatására kitágulnak, megnyílnak még azok a 
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hajszálerek is, amelyek nyugalmi állapotban nem vesznek részt a keringésben. A 

dörzsölés ingerfogás. „Az érzőreceptorok az ingereket felveszik, és a válaszreakciók 

a cutaneomuscularis és cutaneovisceralis reflexek útján jönnek létre.” A dörzsölés 

hatása függ a nyomás nagyságától, így hatását kifejtheti a felületes és mély 

rétegekben is. Felületes hatása az elhalt hámréteg eltávolítása és a bőr-hyperaemia 

fokozása. Mély dörzsölésekkel a hám tangentiális és a kötőszövet-tapintó 

idegvégződéseinek ingerlésére hatunk. Kivitelezése történhet tenyérgyökkel, 

ujjbeggyel, ökölbezárt kézzel, kisujjszéllel, PIP ízületi sorral.  

A gyúró fogás hatása elsősorban az izomzatra hat, de a bőrre és bőr alatti területre 

is. A nyomás mértéke és dinamikája javítja a vérkeringést, fokozza a 

nyirokkeringést és az anyagcserét. Az izom vérellátása 10-20-szorosára is 

emelkedhet. Fáradtságot szüntető hatással bír, ami már a sportmasszázsból is 

ismert. A gyúrás technikájának változtatásával befolyásolhatjuk az izomfeszültséget 

és fokozzuk a hypotoniás izmok tónusát is. Nyomás nélküli gyúrás a jól kiemelhető 

izmok esetén lazító hatású. Kivitelezésénél az izmot hüvelykujj és a II-IV ujjal 

kiemelve dolgozzuk át, lehet egykezes és kétkezes gyúrást is végezni.  

Az ütögetés a bőr ingerfogása, hatása abban rejlik, hogy a felületes bőrerek 

kitágulnak. Az izomtónust fokozza, és érzékeny egyéneknél reflexhatás alapján 

kiváltható akár az izmok görcskészsége is. Bénult izmok kezelése esetén nem 

szabad alkalmazni. Mellkason történő ütögetés a bronchus szekréciót segíti. A 

vibráció vagy rezegtetés fontos az izom-hypertonus csökkentésénél. Főleg a laposan 

fekvő, csontról nehezen elemelhető izmok esetén nagyon fontos a lazító hatása. 

Nagy felületen alkalmazva érvényesül távol ható és általános hatása is. Csökkenti az 

idegek ingerlékenységét illetve nyugtatólag hat. Idegkilépési pontokon alkalmazva 

fájdalomcsillapító hatása játszik főszerepet. Kivitelezhető a fogás III. ujjal, 

tenyérgyökkel, teljes tenyérrel. A vibrációhoz tartozik a végtagok, törzs és a 

medence kirázása is, ezt kiegészítő fogásként használjuk. Izomlazító hatású, az 

ízületi tok és szalagok indirekt lazítását és keringésfokozását érjük el végzésével. 

Kivitelezése történhet egy vagy két kézzel.[5][6] 
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3. Anyag és módszer 

Kutatásomat Miskolcon végzem, amatőr sportolók körében. Mintámat „Tájékoztató 

lap” (I. melléklet) elküldésével válogatom 2013 júniusában. A felhívásomat 

elküldöm sportoló ismerőseimnek, a miskolci futóklubnak emailben, illetve az 

egyetemvárosi körcsarnokba teszem ki. A meghatározott kritériumok, hogy amatőr 

sportolók legyenek 30 és 50 év között és minimum heti 4 órát edzenek. Hosszútávú 

állóképességi sportot űzők közül válogatok: futók, kerékpározók. 10 fő jelentkezőt 

válogatok ki.  A nemek aránya egyenlő. Vizsgálatom 3 hónapos időtartamú: 2013 

júliusától 2013 szeptemberéig tart. 

3.1. Objektív vizsgálati módszerek részletezése 

A mérések és kezelések helyszíne Miskolc-Egyetemváros Uni-Hotel Diákotthon 

első emeleti masszázsszobája. A méréseimet általam összeállított vizsgálati lap 

alapján végzem (IV. melléklet). Az első része az alapadatok nem, születési idő, 

foglalkozás, fizikai-testi panasz.  Az első állapotfelmérés a legelső kezelés előtt 

zajlik továbbá visszamérés minden résztvevő 4-dik és 8-dik kezelésekor, a záró 

állapotfelmérést a 12-dik kezelés után (IV. melléklet) készítem. A jelentkezők 

vállalkoznak önálló edzésnapló vezetésére és otthoni nyújtógyakorlatok végzésére a 

12 hét alatt. Objektíven vizsgálom a sportoló testtömegét, testmagasságát, 

akaratlagos apnoe idejét, bőrredő méreteit, körfogat méreteit, antigravitációs izmok 

nyújtási tesztjeit. A felsorolt paramétereket a szomatometria és fizioterápia 

szabályai szerint mérem. [7] A testsúlyt és a testmagasságot a legelső kezelés előtt 

mérem fel, visszamérést nem végzek. Bőrredők mérése az alábbi területeken 

történik: bicepsz, tricepsz, has, csípő és lapocka alatt. Mellkas, tompor, comb és 

vádli kerületet mérek. Nyújthatósági tesztek alapján vizsgálom a törzs extenzorokat, 

csípő adduktorokat és flexorokat, térd flexorokat és extenzorokat illetve a láb 

plantárflexorait.  

A pontos testsúly adatát digitális személymérleg adta 0,1 kg pontossággal. A 

testmagasság fejtető és talpsík távolság: 0,1 cm pontosságú adat. A résztvevők 
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testmagasságából kiszámolom az optimális testtömegüket. Az ideális és a „van” 

érték eltérése alapján különböző testtömeg kategóriába sorolom be őket. [1] 

 Az állóképességi paraméter stopperrel került megmérésre 0,1 mp pontossággal. A 

teszt maga a maximális belégzést követő akaratlagos levegő visszatartás időtartama. 

A bőrredő mérést bőrredőmérő caliperrel végezve az adat 1mm pontosságú. 

Bicepszredő mérése állásban elhelyezkedve, laza lógó kar a test mellett helyezkedik 

el, a felkar elülső oldalán az izom felezőpontjánál függőlegesen elemelt subcutan 

bőr. Hasredő mérése állásban elhelyezkedve, laza megfeszítetlen hasfal, a köldöktől 

minimum 5cm-el jobbra függőlegesen elemelt subcutan bőr. Csípőredő mérése a 

spina iliaca anterior superiorral párhuzamosan felette 2 cm-rel elemelt ferde redő. 

Tricepszredő mérése állásban elhelyezkedve, laza lógó kar a test mellett 

helyezkedik el, a felkar hátoldalán az izom felezőpontjánál függőlegesen elemelt 

subcutan bőr. Lapocka alatti redő a lapocka alatt, vagyis az angulus inferiornál 

elemelt oldalra-lefelé kiemelt ferde redő. A kapott bőrredő értékekből 

meghatározom az összbőrredő értékét. Négy bőrredő méret alapján –kivétel a 

hasredő- és az életkor alapján testösszetétel kategóriát határozok meg. [2] 

A kerület adatok 0,1 cm pontosságúak. Mellkas kerület laza álló helyzetben 

férfiaknál a mell alatt átvezetve, nőknél a lapocka alsó csúcsával egy szintben van a 

cm-szalag. Maximális kilégzésnél és maximális belégzésnél mért 2 adat. A két 

mellkas kerületből mellkas kitérést számolok. Tomporkerület laza álló helyzetben, 

zárt lábakkal, a trochanter major magasságában többszöri méréssel megállapítható, 

a tompor régió legnagyobb kerülete. Combkerület laza álló testhelyzet, bal lábon 

végezve, a patella felső részétől függőlegesen felmért 10 cm-es távolság 

megjelölése, a jelöléssel vízszintesen mért adat. Vádli kerület laza álló helyzet, bal 

lábon végezve többszöri mérés során a lábikra legnagyobb kerülete.  

Funkcionális tesztek adatai cm-szalaggal mérhetőek, 0,1cm pontossággal. A 

teszteket saját magam állítottam össze a mozgásformáknak megfelelően az 

antigravitációs izmok rövidülését vizsgálva. Figyelve arra, hogy a testhelyzetek 

kényelmesek és a gyakorlatok gördülékenyen kivitelezhetőek maradjanak. A 
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teszteket fényképek mutatják be a XII. mellékletekben. Első teszt lassan kivitelezett 

maximális terpeszben ülés, belbokák közti távolság mérése; innen lassú maximális 

előrehajlás talaj felé tekintve orr és talaj távolság mérése. A csípő adduktorok, törzs 

extenzorok, térd flexorok nyújthatóságának funkcionális tesztje. Második teszt 

nyújtott ülés, innen lassú maximális előrehajlás comb felé; az orr és a combra 

helyezett vízszintes vonalzó közti távolság mérése. Törzs extenzorok és térd 

flexorok funkcionális tesztje. Harmadik teszt két talpat összeérintve térdek nyitva, 

innen bal kézzel először azonos comb mellé támaszkodva térd felé hajlás, figyelve, 

hogy az ellenoldali medence talajon marad, orr és a térd távolság mérése. Jobb 

oldalra ugyanígy el kell végezni a tesztet. Az ellenoldali m. quadratus lumborum és 

törzs extenzorok funkcionális tesztje. Negyedik teszt háton fekvésben, nyújtott 

mindkét láb, két kar lazán test mellett. Egyik alsó végtag megemelése teljesen 

nyújtott térddel, lábfej extensióban, ellentétes kar nyújtva, a középső ujj az öregujj 

felé nyúl fej és törzsemeléssel. A másik alsó végtaggal is elvégezve a tesztet a törzs 

extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorok nyújthatóságáról ad képet. Ötödik 

teszt hason fekvésben, párhuzamos combok, homlok a talajon marad végig, kezek 

azonos oldali bokát fognak hajóállásban, innen térdek kiemelése egyszerre felfelé, 

medence lent marad. Talaj és a térd között mért távolság. A csípő flexorok és térd 

extenzor izmainak nyújthatóságáról ad képet. 

A vizsgálatokhoz szükséges eszközök: 1 db mérőszalag, 1 db digitális szobamérleg, 

1 db stopperóra, 1 db bőrredőmérő caliper, 1db polifoam és 1 db szemceruza a 

jelöléshez. 

3.2.  A terápia menete és az otthoni gyakorlatok 

A legelső alkalommal a méréseken kívül egy megbeszélés történik. Először az 

elérhetőségeket írjuk fel illetve megbeszéljük, hogyan zajlik majd az előjegyzés. A 

heti egyszeri masszázskezelés 45 percet vesz igénybe. Kiadom az általam készített 

nyújtógyakorlatokat tartalmazó dokumentumot (II. melléklet). A gyakorlatokat 

minimum kétszer kell elvégezni egy héten. A nyújtások pontos kivitelezését 

megtanítom a résztvevőknek. Kiadom az edzésnaplót, melyet 3 hónapon keresztül 

végig vezetni kell. A naplóban fel kell tüntetni a sport megnevezését, a masszázs, 
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nyújtás és edzés időpontjait, illetve az edzések időtartamát (III. melléklet). Az 

utolsó kezelésen kérem majd vissza.  

Az 5 otthoni nyújtógyakorlatot minimum heti kétszer kell elvégezni. Az első és 

ötödik gyakorlat gravitáció segítségével végzett passzív sztrecsing. A második, 

harmadik és negyedik saját erővel végzett passzív sztrecsing. Az első 

nyújtógyakorlat a törzs extenzorokra és a m. quadratus lumborumra hat. A második 

a térd flexorokra és a láb plantarflexoraira hat. A harmadik az előző tesztben 

szereplő izmokra és a törzs extenzorokra hat. A negyedik a csípő flexorokra és térd 

extenzorokra hat. Az ötödik a törzs extenzorokra és a m. quadratus lumborumra hat.   

3.3. A masszázs részletezése 

 Az általam kivitelezett és a speciális antigravitációs izmok kezelésére kidolgozott 

svédmasszázs kezelést heti egyszeri gyakorisággal 45 perc időtartamban végzem. A 

masszázskezelés hason fekvésben történik törzs és alsó végtagon. Alsó végtag 

masszázsa disztálistól proximális felé, lábujjtól talp felé, lábszár dorzális, comb 

mediális és dorzális részén történik. A kezelt területeken hosszanti és haránt 

simításokat végzek. A talp izmainak dörzsölő fogásokkal való átdolgozása. 

Sarokcsont majd bokavillák körkörös dörzsölése. Achilles ín dörzsölése mindkét II. 

ujjunk élével. A lábszáron a m. triceps surae egykezes illetve kétkezes kiemelt 

gyúrása. Csípő adductorok és a hamstring izomcsoport kiemelt gyúrása. A lábszár 

és comb izmok kirázása. Váltott kezes ingerfogások alkalmazása. Simításokkal 

zárom le a terület kezelését.  A hát masszázsa lumbális, háti, vállövi és nyaki 

régiókon történik. Hosszanti, haránt, kis és nagy 8-as, illetve körkörös simításokat 

végzek. A lumbális régión főleg gyúró fogásokat alkalmazok. A paravertebrális 

izmokat kétkezes dörzsölő fogásokkal kezelem. Főleg körkörös és tenyérgyökkel 

végzett fogásokkal, illetve „fenyőfafogással”. A háti régión gyúró fogásokat 

alkalmazok legfőképp kiemelt gyúrást, redőgyúrást. A lapocka körüli izmokon 

dörzsölő fogásokat alkalmazok hüvelykujjal, tenyérgyökkel, ökölbezárt kézzel. 

Kezelem a fájdalmas myalgiás csomókat. A nyaki gerinc mellett körkörös 

dörzsöléseket végzek egészen az os occipitáléig. A nyaki extenzorokat és a m. 
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trapezius felső rostjait egykezes és kétkezes kiemelt gyúrással kezelem. A 

paravertebrális izmokon vibrációt kivitelezek. Váltott kezes ütögetést és pakolást 

alkalmazok a háton. A kezelést simításokkal zárom le.  

3.4. Szubjektív vizsgálati módszer részletezése 

Az utolsó kezelésen szintén általam összeállított kérdőív kitöltése ad képet a 

kezelésekről. A nyújtáshoz és masszázshoz való viszony változását méri fel egyéni 

megítélés alapján. Címe: Masszázs kontra Nyújtás, avagy együtt a jobb? (V. 

melléklet). Összesen 15 kérdésből áll. Az első nyolc kérdésre 1-5-ig terjedő skálán 

kell megjelölni a választ. Az utolsó hét kérdésre pedig adott válaszokból kell 

választani. Képet ad arról, hogy a résztvevő a jövőben folytatni fogja e a 

nyújtógyakorlatokat, illetve a masszázskezeléseket.  
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4. Eredmények 

A kutatásom során vezetett eredményeket több nézőpontból elemzem le.  Először 

egyénenként bemutatom a kiinduló szomatometriás és fizioterápiás státuszokat és 

azok változásait. A legelső méréskor felvett adatokat, a visszaméréseket, a záró 

vizsgálati eredményeket és edzésnaplókat mindegyik résztvevőről táblázatok 

tartalmazzák (VI. melléklet). Továbbá jellemzem a résztvevőket nemenkénti 

felosztásban. Az edzésnaplók heti terhelés időtartamai alapján csoportokat hozok 

létre. Egy csoportot alkotnak azok, akik az előírt 14-16 óra, vagy annál több 

edzésmennyiséget teljesítették, illetve egy másikat azok, akik nem teljesítették az 

előírt edzésmennyiséget. A 2 csoport mentén elemzem terápiám eredményességét. 

4.1. Objektív adatok eredményei résztvevőnként 

01 sorszámú résztvevő 33,4 éves nő. Foglalkozása méltányossági ügyintéző. Ülő 

munkát végez, ennek következtében lapockatájéki fájdalomról számol be. 

Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra való felkészülés, 21 km-es távon. A 

testmagassága és testsúly összevetése alapján normális testsúly kategóriába tartozik. 

Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába sorolható. Az állóképességi paramétere 

alig lépi túl a fél percet.  Az összzsír értéke 76mm. Magas termetű, széles csípővel 

rendelkező női sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas 

kitérés a minimum 4 cm-es érték alatti. Az első két nyújthatósági teszt alapján a 

törzs extenzorok, csípő adduktorok, térd flexorok jelentősen rövidültek. A jobb 

oldali törzs extenzorok illetve a jobb oldali m. quadratus lumborum jelentősen 

rövidült a harmadik teszt alapján. Bal térd flexorok és a láb plantárflexorai illetve 

jobb oldali törzs extenzorok jelentősen rövidültek, az ellenoldalhoz képest a 

negyedik teszt alapján. Az utóbbi adatok nagyfokú asszimetriát mutatnak. Alsó 

végtagi vagy gerinc problémára utaló jel. A csípőflexorok, térd extenzorok kis fokú 

rövidülést mutatnak az ötödik tesztnél.  

Az első négy hét alatti adatokból a testösszetételt újraszámolva elhízott kategóriába 

sorolható. Az állóképességi paramétere kis mértékben javult. A testzsír arányai 

mind az öt bőrredő esetében nőttek. Az összbőrredő 76 mm-ről 120 mm-re nőtt, 
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57,89%-al emelkedett. Mellkas kitérés a minimális értékre nőtt. A tompor és comb 

kerületek nőttek. Vádli kerület nem változott. A csípő adduktorok nyújthatósága kis 

mértékben pozitív irányú változást mutattak. A törzs extenzorok jelentősen javultak 

az első két teszt nyomán. A bal oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum 

nyújthatósága nagymértékben javult, míg a jobb oldalon kismértékű pozitív változás 

történt. Azonban a negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósági értékeinek egy oldali romlásával az aszimmetria 

csökkent. Az ötödik tesztnél a bal alsó végtag értéke kis mértékben nőtt.  

A második hónapban az állóképességi paramétere majdnem eléri az egy percet, 

javult. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. Az 

összbőrredő 102 mm-re, azaz az előző méréstől 17,64%-al csökkent. A bicepszredő 

nem változott, utóbbi kivételével a többi redő csökkent. Tompor és comb kerület 

nőtt. Mellkas kitérés kis mértékben csökkent, de még az optimális értéknél maradt. 

Vádli kerület kis mértékben nőtt. Az első teszt alapján a csípő adduktorok és törzs 

extenzorok nyújthatósága romlott. A második teszt alapján a törzs extenzorok és 

térd flexorok nyújthatósága javult kis mértékben. A jobb oldali törzs extenzorok és 

m. quadratus lumborum nyújthatósága nagymértékben javult, míg a bal oldalé nem 

változott. A törzs, térd extenzorok, csípő, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósági értékei javultak.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere csökkent. A testösszetételt ismételten 

újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az összzsír értéke tovább 

csökkent 88mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 15,9%-os a csökkenés. Csak a 

bicepsz és a has redő nem mutatott változást, a többi értelemszerűen csökkent.  A 

mellkas kitérése nagymértékben javult a minimális érték majdnem kétszeresére. A 

tompor kerülete nem változott. A comb kerülete nőtt, míg a vádli kerület csökkent. 

Az első két teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok 

nyújthatósága javult. A harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus 

lumborum állapota bal oldalt nem változott, jobb oldalt kis mértékben romlott. A 

negyedik teszt esetében a jobb oldali törzs és bal oldali térd flexorok és láb 
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plantárflexorainak nyújthatósága javult, ellentétben az ellenkező oldal romlott. A 

csípő flexorainak, térd extenzorainak nyújthatósága kis mértékben romlott.  

Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere közelebb esik az egy 

perchez, javult. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők 

értéke bicepsz, has és csípő esetében a kezdeti állapothoz képest nőttek, míg a 

tricepsz és lapocka alatti érték csökkentek. A mellkas kitérés elérte a minimális 

értéket, sőt elérte annak kétszeresét. A tompor és combkerület nőtt. A vádli kerület 

nem változott. Az első három teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és 

térd flexorok, illetve a m. quadratus lumborum kezdeti rövidülési mind javultak. A 

negyedik teszt alapján a jobb oldali törzs és bal oldali térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósága javult, ellentétben az ellenkező oldal romlott. Az 

utóbbi adatok alapján viszont az aszimmetria csökkent. A csípő flexorok, térd 

extenzorok nyújthatósága kis mértékben javult.   

02 sorszámú résztvevő 42,9 éves nő. Foglalkozása általános ügyintéző. Ülő munkát 

végez, ennek következtében nyak és lapockatájéki fájdalomról számolt be. 

Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra való felkészülés, 5 km-es távon. A 

testmagassága és testsúly összevetése alapján normális testsúly kategóriába tartozik.  

Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába sorolható. Az állóképességi paramétere 

nem közelíti meg az egy percet. Az összzsír értéke 84mm. Alacsony, kistermetű női 

sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben. A mellkas kitérés értéke a 

minimális 4 cm felét éri el. A törzs extenzorok, csípő adduktorok, térd flexorok 

jelentősen rövidültek az első két teszt alapján. A jobb oldali törzs extenzorok és m. 

quadratus lumborum jelentősebben rövidült, mint a baloldal a harmadik teszt 

alapján. Kisebb asszimetriára utal. Jobb térd flexorok és a láb plantárflexorai illetve 

bal oldali törzs extenzorok jelentősen rövidültek, az ellenoldalhoz képest a negyedik 

teszt alapján. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága pozitív értéket mutat.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva nem változik a kategória. Az 

állóképességi paramétere javult, közeledik az egy perchez. A testzsír arányai közül 

a csípő és lapocka alatti bőrredő nőtt, míg a többi három csökkent. Az összbőrredő 
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nem változott. Mellkas kitérés nőtt, de még nem éri el a minimális értéket. A 

tompor és comb kerületek nőttek. Vádli kerület csökkent. A törzs extenzorok, a m. 

quadratus lumborum, csípő flexorok, térd flexorok, extenzorok, láb 

plantárflexorainak nyújthatósága jelentős mértékben javultak. A csípő adduktorok 

értéke romlott. A javulások eredménye, hogy az aszimmetria nagymértékben 

mérséklődött. 

 A második hónapban az állóképességi paramétere nagymértékben javult, túllépte 

az egy percet. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. 

Az összbőrredő 86mm-re, azaz 2,38%-al nőtt. A bicepszredő és a has redő 

csökkent, a lapocka alatti redő nem változott, a csípő és a tricepsz redő nőtt. 

Tompor és comb kerület csökkent. Mellkas kitérés csökkent, elérve a kiindulási 

szintet. Vádli kerület kis mértékben nőtt. Az első teszt alapján a csípő adduktorok és 

törzs extenzorok nyújthatósága javult. A második teszt alapján a törzs extenzorok és 

térd flexorok nyújthatósága kis mértékben romlott. A törzs extenzorok és mindkét 

oldali m. quadratus lumborum nyújthatósága javult a harmadik tesztnél. A törzs 

extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei kis 

mértékben romlottak. A csípő flexorok, térd extenzorok állapota javult.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere lecsökkent egy perc alá. A 

testösszetételt ismételten újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az 

összzsír értéke lecsökkent 64mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 34,37%-os a 

csökkenés. Csak a bicepsz redő értéke nőtt, a többi értelemszerűen csökkent. A 

mellkas kitérése javult, kis mértékben túllépte a minimális értéket. A tompor és 

vádli kerülete csökkent. A comb kerülete nőtt. Az első két teszt alapján a törzs 

extenzorok, térd flexorok nyújthatósága javult, míg a csípő adduktoroké romlott. A 

harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum állapota javult. A 

negyedik teszt esetében elenyésző változás történt. A csípő flexorainak, térd 

extenzoroknak nyújthatósága kis mértékben javult.  

Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere közelebb esik az egy 

perchez, javult. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők 
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értéke bicepsz, has és tricepsz esetében a kezdeti állapothoz képest csökkentek, míg 

a csípő és lapocka alatti értékek nem változtak. Az összbőrredő a kezdetihez képest 

csökkent 31,25%-al. A mellkas kitérés értéke elérte a minimum értéket, kis 

mértékben meghaladva azt. A comb kerület nőtt. A tompor és vádli kerület 

csökkent. Az első három teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd 

flexorok, illetve a m. quadratus lumborum kezdeti rövidülései mind javultak. A 

negyedik teszt alapján a mindkét oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósága javult, A kezdeti aszimmetria minimálisra 

mérséklődött. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága nagymértékben 

javult.   

03 sorszámú résztvevő 36,7 éves nő. Foglalkozása méltányossági ügyintéző. Ülő 

munkát végez. Panaszról nem számolt be. Célkitűzés volt az októberi Spar 

Maratonra való felkészülés, 42 km-es távon. A testmagassága és testsúly 

összevetése alapján normális testsúly kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján 

ideális fitnesz kategóriába sorolható. Az állóképességi paramétere közelít az egy 

perchez. Az összzsír értéke 42mm. Alacsony, kistermetű, vékony női sportoló. 

Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas kitérés a minimális értéket 

majdnem eléri. Az első teszt alapján a törzs extenzorok jelentős mértékben 

rövidültek, ám a csípő adduktorok nyúthatósága jó értéket mutat. A második 

tesztnél a törzs extenzorok és térd flexorok nem mutatnak rövidülést. Harmadik 

tesztnél mindkét oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum jelentősen 

rövidült, de szimmetrikusan. Mind a törzs extenzorok, térd flexorok és a láb 

plantárflexorai jelentősen rövidültek a negyedik teszt alapján. A csípő flexorok, térd 

extenzorok nem rövidültek.  

Az első négy hétben az állóképességi paramétere kis mértékben romlott. A 

testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába kerül. Az összes bőrredő értéke 

nőtt. Az összbőrredő 74mm-re nőtt, vagyis 76,12%-al. Mellkas kitérés nőtt, a 

minimális értéket meghaladva. A tompor és comb kerületek nőttek. Vádli kerület 

csökkent. A csípő adduktorok nem mutattak változást. Az első két teszt alapján a 

törzs extenzorok, térd flexorok nyújthatósága javult. A törzs extenzorok és a m. 
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quadratus lumborum nyjthatóságának értéke jobb oldalt romlott, bal oldalt kis 

mértékben javult. A negyedik teszt alapján a törzs extenzorok, térd flexorok és láb 

plantárflexorok nyújthatósága nagymértékben javult. A csípő flexorok, térd 

extenzorok nyújthatósága bal oldalt elenyésző mértékben javult, jobb oldalt kis 

mértékben romlott.   

A második hónapban az állóképességi paramétere nagymértékben javult, 5 mp híján 

eléri az egy percet. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

ismét. Az összbőrredő 62mm-re, azaz 19,35%-al csökkent. A bicepszredő és a has 

redő nem változott, a lapocka alatti, a csípő és a tricepsz redő csökkent. Tompor és 

vádli kerület csökkent. Mellkas kitérés tovább javult. A comb kerület nőtt. Az első 

teszt alapján a csípő adduktorok és törzs extenzorok nyújthatósága javult. A 

második teszt eredménye nem változott. A törzs extenzorok és mindkét oldali m. 

quadratus lumborum nyújthatósága javult. A törzs extenzorok, térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósági értékei kis mértékben javultak a jobb alsó végtag 

esetében. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága bal oldalt tovább javult, 

jobb oldalt tovább romlott. Az utóbbi két teszt aszimmetria jelét mutatják.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere tovább javult majdnem eléri az egy 

percet. A testösszetételt ismételten újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába 

esik. Az összzsír értéke lecsökkent 54mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 

14,81%-os a csökkenés. Csak a tricepsz redő értéke nőtt, a lapocka alatti nem 

változott, a többi értelemszerűen csökkent.  A mellkas kitérése kis mértékben 

csökkent, de a minimális érték felett van. A tompor és comb kerülete csökkent. A 

vádli kerülete alig változott. Az első teszt alapján a törzs extenzorok, csípő 

adduktorok javulást mutatnak. A második tesztnél változás továbbra sem történt. A 

harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum nyújthatósága 

nagymértékben javult. A negyedik teszt esetében a jobb oldali törzs és bal oldali 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak. A csípő 

flexorainak, térd extenzorainak nyújthatósága javult jobb oldalt, kis mértékben 

romlott bal oldalt. Az aszimmetria mérséklődött. 
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Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere majdnem eléri az egy 

percet, javult. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők 

értéke bicepsz esetében nem változott, mind a has, tricepsz, csípő és lapocka alatti 

redő esetében nőttek az értékek. Az összbőrredő a kezdetihez képest nőtt 28,75%-al. 

A mellkas kitérés nőtt, a minimális érték felett helyezkedik el. A comb kerület nőtt. 

A tompor és vádli kerület csökkent. Az első három teszt alapján a törzs extenzorok, 

csípő adduktorok és térd flexorok illetve a m. quadratus lumborum kezdeti 

rövidülései mind javultak. A negyedik teszt alapján a mindkét oldali törzs 

extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága nagymértékben 

javult. A kezdeti aszimmetria mérséklődött. A csípő flexorok, térd extenzorok 

nyújthatósága kis mértékben változott. 

04 sorszámú résztvevő 42,6 éves férfi. Foglalkozása operátor. Gerincsérv okozta 

illetve térd fájdalomról számol be. Célkitűzés volt az októberi Spar Maratonra való 

felkészülés, 42 km-es távon. A testmagassága és testsúly összevetése alapján 

túlsúlyos testsúly kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába 

sorolható. Az állóképességi paramétere majdnem eléri az egy percet. Az összzsír 

értéke 68mm. Alacsony termetű sportoló. Aránylag széles csípő, vastag comb és 

vádli jellemzi.  A mellkas kitérés a minimum 4 cm-es érték felett helyezkedik el. Az 

első két nyújthatósági teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok, térd 

flexorok jelentősen rövidültek. Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus 

lumborum kis mértékben rövidültek a harmadik teszt alapján. Bal térd flexorok és a 

láb plantárflexorai illetve jobb oldali törzs extenzorok jelentősen rövidültek, az 

ellenoldalhoz képest a negyedik teszt alapján. Az utóbbi adatok asszimetriát 

mutatnak. A csípőflexorok, térd extenzorok kis fokú rövidülést mutatnak az ötödik 

tesztnél.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

továbbra is. Az állóképességi paramétere romlott. Bőrredők esetében a bicepsz redő 

nem változott, az összes többi értéke nőtt. Az összbőrredő 96 mm-re nőtt, 41,17%-

al emelkedett. Mellkas kitérés tovább nőtt. A tompor kerülete csökkent, comb 

kerülete nőtt. Vádli kerület nem változott. A törzs extenzorok, csípő adduktorok, 
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térd flexorok jelentősen javultak az első két teszt nyomán. Mindkét oldali törzs 

extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága nagymértékben romlott. A 

negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósági értékei nagy mértékben javultak. Az ötödik tesztnél javult az izmok 

nyújthatósága.  

A második hónapban az állóképességi paramétere javult, de nem éri el az egy 

percet. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. Az 

összbőrredő 98 mm-re, azaz az előző méréstől 2,08 %-al nőtt. A bicepsz és tricepsz 

redők nőttek, nem változott a csípő és a lapocka alatti, has redő csökkent. Tompor 

kerület csökkent. A comb kerület nőtt. Mellkas kitérés kis mértékben csökkent, de 

még az optimális értéknél maradt. Vádli kerület kis mértékben nőtt. Az első teszt 

alapján a csípő adduktorok és törzs extenzorok nyújthatósága romlott. A második 

teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok nyújthatósága romlott. A jobb 

oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága romlott, míg a bal 

oldalé nem változott. A törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósági értékei egyik oldalt kis mértékben javultak, másik oldalt kis 

mértékben romlottak. A minimális aszimmetria mérséklődött. A csípő flexorok, térd 

extensorok nyújthatósága tovább javult.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere nagymértékben csökkent. A 

testösszetételt ismételten újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az 

összzsír értéke lecsökkent 88 mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 11,36%-os a 

csökkenés. Csak a bicepsz és a tricepsz redő nőtt, a többi értelemszerűen csökkent.  

A mellkas kitérése nőtt. A tompor, comb és vádli kerülete nőtt. Az első két teszt 

alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok nyújthatósága javult. 

A harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum nyújthatósága 

mindkét oldalt csökkent. A negyedik teszt esetében mindkét oldali törzs extenzorok, 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága javult. A csípő flexorainak, 

térd extenzorainak nyújthatósága kis mértékben romlott.  
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Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere csökkent, romlott. 

Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők értéke has 

esetében a kezdeti állapothoz képest csökkent, míg az összes többi redő érték nőtt. 

A mellkas kitérés nőtt. A tompor kerület csökkent. A comb és vádli kerület nőtt. Az 

első két teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok kezdeti 

rövidülései javultak. A harmadik teszt értékei romlottak. A negyedik teszt alapján 

mindkét oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósága javult. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága kis mértékben 

javultak.   

05 sorszámú résztvevő 30,7 éves nő. Foglalkozása mentőorvos. Célkitűzés volt az 

októberi Spar Maratonra való felkészülés, 42 km-es távon. A testmagassága és 

testsúly összevetése alapján normál testsúly kategóriába tartozik. Testösszetétele 

alapján túlzsíros kategóriába sorolható. Az állóképességi paramétere majdnem eléri 

az egy percet. Az összzsír értéke 108mm. Középmagas, széles csípőjű női sportoló. 

A kerület méreteiben látható. A mellkas kitérés a minimum 4 cm-es érték alatt 

helyezkedik el. Az első két nyújthatósági teszt alapján a törzs extenzorok, térd 

flexorok jelentősen rövidültek. A csípő adduktorok nyújthatósága optimális. 

Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus lumborum nagymértékben 

rövidültek a harmadik teszt alapján. Mindkét oldali törzs extenzorok, térd flexorok 

és a láb plantárflexorai jelentősen rövidültek a negyedik teszt alapján. A 

csípőflexorok, térd extenzorok nem mutatnak rövidülést az ötödik tesztnél.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

továbbra is. Az állóképességi paramétere romlott. Bőrredők esetében a bicepsz, has, 

csípő, tricepsz redő nem változott, a lapocka alatti érték csökkent. Az összbőrredő 

96mm-re csökkent, 12,5%-al. Mellkas kitérés nőtt. A tompor kerülete csökkent, 

comb és vádli kerülete nőtt. A törzs extenzorok, csípő adduktorok, térd flexorok 

jelentősen javultak az első két teszt nyomán. Mindkét oldali törzs extenzorok és m. 

quadratus lumborum nyújthatósága javult. A negyedik teszt esetében a törzs 

extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei 

nagymértékben javultak. Az ötödik tesztnél romlott a csípő flexorok nyújthatósága.  
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A második hónapban az állóképességi paramétere kis mértékben nőtt, de nem éri el 

az egy percet. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. 

Az összbőrredő 98 mm-re, azaz az előző méréstől 2,08 %-al nőtt. A bicepsz redő 

csökkent, a lapocka alatti redő nőtt, a többi változatlan. Tompor és comb kerület 

nőtt. Mellkas kitérés kis mértékben csökkent, de már a minimális érték alá. Vádli 

kerület kis mértékben csökkent. Az első két teszt alapján a csípő adduktorok 

nyújthatósága javult, de a törzs extenzorok és térd flexoroké nagy mértékben 

romlott. A jobb oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága 

romlott, míg a bal oldalé javult. A jobb törzs extenzorok és bal térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósági értékei romlottak, ellentétes oldalon javultak. 

Nagyfokú asszimetriát hoztak létre. A csípő flexorok, térd extensorok nyújthatósága 

kis mértékben romlott. 

 A 3. hónapban az állóképességi paramétere javult. A testösszetételt ismételten 

újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az összzsír értéke lecsökkent 

76 mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 28,94%-os a csökkenés. Mind az öt 

redő értéke csökkent.  A mellkas kitérése nőtt, meghaladva a minimál értéket. A 

tompor kerülete nőtt. A comb kerülete csökkent. A vádli kerülete változatlan. Az 

első két teszt alapján a törzs extenzorok, és térd flexorok nyújthatósága javult. A 

csípő adduktoroké romlott.  A harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. 

quadratus lumborum nyújthatósága mindkét oldalt nőttek. A negyedik teszt 

esetében a törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága 

egyik oldalt javult, másik oldalt romlott. Az aszimmetria mérséklődött. A csípő 

flexorainak, térd extenzorainak nyújthatósága kis mértékben javult.  

Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere nőtt, közelített az egy 

perchez. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők értéke a 

kezdeti állapothoz képest csökkentek. A mellkas kitérés nőtt, túllépve a minimális 

értéket. A tompor kerület csökkent. A comb és vádli kerület nőtt. Az első két teszt 

alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok kezdeti rövidülései 

javultak. A harmadik teszt értékei romlottak. A negyedik teszt alapján mindkét 
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oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága javult. 

A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága kis mértékben romlottak.   

06 sorszámú résztvevő 44,7 éves férfi. Foglalkozása műszaki ellenőr. Panaszról 

nem számol be. Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra való felkészülés, 42 

km-es távon. A testmagassága és testsúly összevetése alapján normális testsúly 

kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába sorolható. Az 

állóképességi paramétere nem éri el az egy percet. Az összzsír értéke 68mm. Magas 

termetű férfi sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas 

kitérés a minimum 4 cm-es érték duplája. Az első két nyújthatósági teszt alapján a 

törzs extenzorok és térd flexorok jelentősen rövidültek. A csípő adduktorok 

optimális értéket adnak. Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus 

lumborum nem rövidültek a harmadik teszt alapján. Bal térd flexorok és a láb 

plantárflexorai illetve jobb oldali törzs extenzorok rövidültek, de az ellenoldal 

nagyobb mértékben rövidült a negyedik teszt alapján. Az utóbbi adatok asszimetriát 

mutatnak. A csípő flexorok, térd extenzorok kis fokú rövidülést mutatnak az ötödik 

tesztnél. 

 Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

továbbra is. Az állóképességi paramétere nagymértékben javult, túllépte az egy 

percet. A testzsír arányai négy bőrredő esetében csökkentek, a tricepsz változatlan. 

Az összbőrredő 68 mm-ről 54 mm-re csökkent, 25,92%-al. Mellkas kitérés 

minimálisan csökkent. A tompor, comb és vádli kerületek kis mértékben 

csökkentek. A törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok értékei javultak 

az első két teszt nyomán. A törzs extenzorok és m. quadratus lumborum 

nyújthatósága nem változott. Azonban a negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak. Az ötödik 

tesztnél romlás történt.  

A második hónapban az állóképességi paramétere csökkent, de még mindig egy 

perc feletti érték. A testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

ismét. Az összbőrredő 64 mm-re, azaz az előző méréstő l8,51 %-al nőtt. A tricepsz 
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és has redő nem változott, bicepsz redő csökkent, csípő és lapocka alatti redő nőtt.. 

Tompor kerület csökkent és a comb kerület nőtt. Mellkas kitérés kis mértékben 

csökkent, de még az optimális értéknél maradt. Vádli kerület nem változott. Az első 

teszt alapján a csípő adduktorok és törzs extenzorok nyújthatósága javult. A 

második teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok nyújthatósága javult. A 

jobb oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága minimálisan 

javult, míg a bal oldalé nem változott. A törzs, csípő, térd extenzorok, csípő, térd 

flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere tovább csökkent, de még mindig egy 

perc feletti érték. A testösszetételt ismételten újraszámolva továbbra is a túlzsíros 

kategóriába esik. Az összzsír értéke lecsökkent 50mm-re, azaz az utolsó méréstől 

számítva 28%-os a csökkenés. Csak a bicepsz és a tricepsz redő nem mutatott 

változást, a lapocka alatti redő nőtt, a has és csípő redő csökkent. A mellkas kitérése 

csökkent, de még mindig a minimális érték felett van. A tompor és comb kerülete 

csökkent. A vádli kerület csekély mértékben változott. Az első teszt alapján a törzs 

extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok nyújthatósága javult. A második 

tesztnél a törzs extenzorok és térd flexorok romlást mutatnak. A harmadik tesztnél a 

törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum állapota bal oldalt nem változott, jobb 

oldalt kis mértékben romlott. A negyedik teszt esetében a jobb oldali törzs és bal 

oldali térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága javult, ellentétben az 

ellenkező oldal romlott. A csípő flexorainak, térd extenzorainak nyújthatósága kis 

mértékben javult. 

Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere javult, az egy percet 

túllépte. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők értéke 

tricepsz esetében nem változott, lapocka alatti redőnél nőtt az érték, bicepsz, has és 

csípő esetében a kezdeti állapothoz képest csökkentek az értékek. A mellkas kitérés 

csökkent, de még így is a minimál érték felett van.  A tompor kerület csökkent, 

combkerület nőtt. A vádli kerület alig változott. Az első három teszt alapján a törzs 

extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok kezdeti rövidülési mind javultak. A 

harmadik teszt esetében változás nem történt. A negyedik teszt alapján mindkét 
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oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága nagy 

mértékben javult. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága bal oldalt 

romlott, jobb oldalt javult, az aszimmetria mérséklődött.   

07 sorszámú résztvevő 40,9 éves nő. Foglalkozása gyógytornász. Hát középső 

részének a fájdalmáról számol be. Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra 

való felkészülés, 42 km-es távon. A testmagassága és testsúly összevetése alapján 

sovány testsúly kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába 

sorolható. Az állóképességi paramétere túllépi az egy percet. Az összzsír értéke 

54mm. Alacsony termetű, vékony női sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület 

értékeiben.  A mellkas kitérés a minimum 4 cm-es értéket meghaladja. Az első két 

nyújthatósági teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adductorok és térd flexorok 

jelentősen rövidültek. Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus 

lumborum rövidültek a harmadik teszt alapján. Mindkét oldali térd flexorok és a láb 

plantárflexorai illetve törzs extenzorok rövidültek. A csípő flexorok, térd 

extenzorok kis fokú rövidülést mutatnak az ötödik tesztnél.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

továbbra is. Az állóképességi paramétere minimálisan csökkent, még mindig egy 

perc felett van az érték. A bőrredők közül négy esetében nőttek az értékek, a 

tricepsz redő változatlan. Az összbőrredő 54 mm-ről 70 mm-re nőtt, 29,62%-al. 

Mellkas kitérés javult, nőtt. A tompor, comb kerület nőtt és a vádli kerülete kis 

mértékben csökkentek. A törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok 

értékei javultak az első teszt nyomán. A második tesztnél a törzs extenzorok és térd 

flexorok romlást mutatnak. A törzs extenzorok és m. quadratus lumborum 

nyújthatósága mindkét oldalt javult. A negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak. Az ötödik 

tesztnél is javulás történt.  

A második hónapban az állóképességi paramétere csökkent egy perc alá esett. A 

testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. Az összbőrredő 

56 mm-re, azaz az előző méréstől 25 %-al csökkent. A mért öt bőrredő értékei mind 
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csökkentek. Tompor kerület csökkent, a comb és vádli kerület nőtt. Mellkas kitérés 

változatlan. Az első teszt alapján a törzs extenzorok nyújthatósága javult, de a csípő 

adduktoroké romlott. A második teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok 

nyújthatósága javult. Mindkét oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum 

nyújthatósága javult. A törzs, térd extenzorok, csípő, térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósági értékei kis mértékben romlottak az utolsó két teszt 

alapján.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere nőtt, újra egy perc feletti érték. A 

testösszetételt ismételten újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az 

összzsír értéke 60mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 7,14%-os a növekedés. 

A bicepsz, a csípő és a lapocka alatti redő nem mutatott változást, a has redő nőtt, a 

tricepsz redő csökkent. A mellkas kitérése nőtt a maximális érték felé közeledve. A 

tompor és vádli kerülete csökkent. A comb kerülete nőtt. Az első teszt alapján a 

törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok nyújthatósága romlott. A 

második tesztnél a törzs extenzorok és térd flexorok romlást mutatnak szintúgy. A 

harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum állapota javult. A 

negyedik teszt esetében mindkét oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb 

plantárflexorainak nyújthatósága javult. A csípő flexorainak, térd extenzorainak 

nyújthatósága kis mértékben javult.  

Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere romlott minimálisan, 

de az egy percet túllépte. Testösszetétele alapján maradt a túlzsíros kategóriában. 

Bőrredők értéke bicepsz esetében nem változott, has, csípő, lapocka alatti redőnél 

nőtt az érték, tricepsz esetében a kezdeti állapothoz képest csökkent az érték. A 

mellkas kitérés a kezdeti állapot duplájára nőtt. A tompor kerület csökkent. A vádli 

és comb kerület nőtt. Az első két teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok 

kezdeti rövidülési mind tovább romlottak. A comb adduktorok javulást mutattak. A 

harmadik teszt esetében a rövidülések nagymértékben javultak. A negyedik teszt 

alapján mindkét oldali törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósága nagymértékben javult, főleg a bal alsó végtag és jobb oldali törzs 



31 

 

esetében. Aszimmetria jött létre a két oldal között. A csípő flexorok, térd 

extenzorok nyújthatósága mindkét oldalt javult, de a bal oldalt nagyobb mértékben.    

08 sorszámú résztvevő 40,8 éves férfi. Foglalkozása üzemmérnök. Panaszról nem 

számol be. Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra való felkészülés, 21 km-

es távon.  A testmagassága és testsúly összevetése alapján normál testsúly 

kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján elhízott kategóriába sorolható. Az 

állóképességi paramétere túllépi az egy percet. Az összzsír értéke 102mm. Magas 

termetű férfi sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas 

kitérés a minimum 4 cm-es értéket meghaladja. Az első két nyújthatósági teszt 

alapján a törzs extenzorok, csípő adductorok és térd flexorok jelentősen rövidültek. 

Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus lumborum jelentősen 

rövidültek a harmadik teszt alapján. Mindkét térd flexorok és a láb plantárflexorai 

illetve törzs extenzorok szintén jelentősen rövidültek. Asszimetriát mutatnak az 

értékek. A csípő flexorok, térd extenzorok kis fokú rövidülést mutatnak az ötödik 

tesztnél.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható 

be. Az állóképességi paramétere csökkent, egy perc alá. A bőrredők értékei mind 

csökkentek. Az összbőrredő 102 mm-ről 56 mm-re csökkent, 82,17%-al. Mellkas 

kitérésromlott közeledve a minimál érték felé. A tompor és vádli kerület nőtt. A 

comb kerülete csökkent. A törzs extenzorok és térd flexorok értékei romlottak az 

első két teszt nyomán. A comb adduktorok nyújthatósága nagy mértékben javult. A 

törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága mindkét oldalt javult. A 

negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak 

nyújthatósági értékei javultak. Az ötödik tesztnél romlás történt.  

A második hónapban az állóképességi paramétere nőtt átlépve az egy percet. A 

testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. Az összbőrredő 

58 mm-re, azaz az előző méréstől 3,57 %-al nőtt. A has, csípő redő értékei nőttek, 

bicepsz és a lapocka aaltti redő nem változott, tricepsz redő csökkent. Tompor és 

vádli kerület csökkent, a comb kerület nőtt. Mellkas kitérés nőtt. Az első teszt 
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alapján a törzs extenzorok nyújthatósága javult, de a csípő adduktoroké romlott. A 

második teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok nyújthatósága romlott. 

Mindkét oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága romlott. 

A törzs, térd extenzorok, csípő, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági 

értékei kis mértékben romlottak az utolsó két teszt alapján. 

 A 3. hónapban az állóképességi paramétere nőtt tovább. A testösszetételt ismételten 

újraszámolva továbbra is a túlzsíros kategóriába esik. Az összzsír értéke 56mm-re, 

azaz az utolsó méréstől számítva 3,57%-os a csökkenés. A bicepsz és has redő nőtt, 

a többi három csökkent. A mellkas kitérése nőtt. A tompor és vádli kerülete nőtt. A 

comb kerülete csökkent. Az első teszt alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok 

és térd flexorok nyújthatósága kis mértékben javult. A második tesztnél a törzs 

extenzorok és térd flexorok nyújthatósága javult. A harmadik tesztnél a törzs 

extenzorok és a m. quadratus lumborum állapota javult. A negyedik teszt esetében 

mindkét oldali törzs és térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága javult. 

A csípő flexorainak, térd extenzorainak nyújthatósága kis mértékben javult jobb 

oldalt, romlott bal oldalt. 

 Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere javult. Testösszetétele 

alapján maradt a túlzsíros kategóriában. Bőrredők értéke csökkent. A mellkas 

kitérés a kezdeti állapotot meghaladva nőtt. A tompor, vádli és comb kerület nőtt. 

Az első két teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok kezdeti rövidülési mind 

javultak. A comb adduktorok nagyobb mértékű javulást mutattak. A harmadik teszt 

esetében a rövidülések javultak. A negyedik teszt alapján mindkét oldali törzs 

extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága nagy mértékben 

javult, főleg a jobb alsó végtag és bal oldali törzs esetében. A kezdeti aszimmetria 

az értékek javulásával megmaradt.. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága 

mindkét oldalt romlott, de a bal oldalt nagyobb mértékben.    

09 sorszámú résztvevő 46,7 éves férfi. Foglalkozása gépszerelő. Panaszról nem 

számol be. Munkahelyi okokból a harmadik kezelés után nem tudott tovább járni, 

így csak a kezdeti állapotának adatai kerültek feldolgozásra. A testmagassága és 
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testsúly összevetése alapján túlsúlyos testsúly kategóriába tartozik. Testösszetétele 

alapján elhízott kategóriába sorolható. Az állóképességi paramétere túllépi az egy 

percet. Az összzsír értéke 114mm. Alacsony termetű férfi sportoló. Utóbbi 

megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas kitérés a minimum 4 cm-es értéket 

minimálisan meghaladja. Az első két nyújthatósági teszt alapján a törzs extenzorok, 

csípő adductorok és térd flexorok jelentősen rövidültek. Mindkét oldali törzs 

extenzorok illetve m. quadratus lumborum jelentősen rövidültek a harmadik teszt 

alapján. A bal oldal kevésbé rövidült, aszimmetria lelhető fel. Mindkét oldali térd 

flexorok és a láb plantárflexorai illetve törzs extenzorok szintén rövidültek, a jobb 

alsó végtag-bal törzsfél kevésbé. Asszimetriát mutatnak az értékek. A csípő 

flexorok, térd extenzorok kis fokú rövidülést mutatnak az ötödik tesztnél. Bal oldalt 

jobb értéket mutatva, az aszimmetria itt is mutatkozik.  

10 sorszámú résztvevő 28,2 éves férfi. Foglalkozása tanuló. Ízületi fájdalomról 

számol be. Célkitűzés volt az októberi Barátság Maratonra való felkészülés, 

félmaraton váltón. A testmagassága és testsúly összevetése alapján normál testsúly 

kategóriába tartozik. Testösszetétele alapján túlzsíros kategóriába sorolható. Az 

állóképességi paramétere túllépi az egy percet. Az összzsír értéke 108mm. Magas 

termetű férfi sportoló. Utóbbi megmutatkozik a kerület értékeiben.  A mellkas 

kitérés a minimum 4 cm-es értéket meghaladja. Az első nyújthatósági teszt alapján 

a törzs extenzorok jelentősen rövidültek, de a csípő adductorok jó értéket mutatnak. 

A második teszt esetében a törzs extenzorok és térd flexorok minimális rövidülést 

mutatnak. Mindkét oldali törzs extenzorok illetve m. quadratus lumborum 

jelentősen rövidültek a harmadik teszt alapján. A bal oldal jobb értéket ad, 

aszimmetria van a két oldal között. Mindkét oldali térd flexorok és a láb 

plantárflexorai illetve törzs extenzorok rövidülést nem mutatnak. A csípő flexorok, 

térd extenzorok nem mutatnak rövidülést az ötödik tesztnél.  

Az első négy hétben a testösszetételt újraszámolva optimális egészség kategóriába 

sorolható be. Az állóképességi paramétere csökkent, egy perc alá. A bőrredők 

értékei mind csökkentek. Az összbőrredő 108 mm-ről 70 mm-re csökkent, 54,28%-

al. Mellkas kitérés minimálisan romlott.  A tompor kerület csökkent. A comb 
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kerület nőtt. A vádli kerülete alig változott. A törzs extenzorok és térd flexorok 

értékei romlottak az első teszt nyomán. A comb adduktorok nyújthatósága 

nagymértékben javult. A második tesztnél a törzs extenzorok és térd flexorok 

nyújthatósága javult. A törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága 

mindkét oldalt javult. A negyedik teszt esetében a törzs extenzorok, térd flexorok és 

láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak. Az ötödik tesztnél minimális 

javulás történt.  

A második hónapban az állóképességi paramétere tovább csökkent minimálisan. A 

testösszetételt újraszámolva túlzsíros kategóriába sorolható ismét. Az összbőrredő 

78 mm-re, azaz az előző méréstől 11,42 %-al nőtt. A lapocka alatti redő kivételével 

ami csökkent, mindegyik redő érték nőtt. Tompor kerület nőtt. Comb kerület 

csökkent, a vádli kerület minimálisan nőtt. Mellkas kitérés nőtt. Az első teszt 

alapján a törzs extenzorok és a csípő adduktorok nyújthatósága javult. A második 

teszt alapján a törzs extenzorok és térd flexorok nyújthatósága szintén javult. Jobb 

oldali törzs extenzorok és m. quadratus lumborum nyújthatósága romlott, bal oldalé 

javult. Aszimmetria nőtt a két oldal között. A törzs, csípő, térd extenzorok, csípő, 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósági értékei javultak az utolsó két 

teszt alapján.  

A 3. hónapban az állóképességi paramétere nőtt tovább, átlépve az 1,5 percet is. A 

testösszetételt ismételten újraszámolva az ideális fitnesz kategóriába esik. Az 

összzsír értéke 54mm-re, azaz az utolsó méréstől számítva 44,44%-os a csökkenés. 

Mind az öt bőrredő érték csökkent. A mellkas kitérése minimálisan csökkent. A 

tompor és vádli kerülete minimálisan nőtt. A comb kerülete csökkent. Az első teszt 

alapján a törzs extenzorok, csípő adduktorok és térd flexorok nyújthatósága javult. 

A második tesztnél a törzs extenzorok és térd flexorok nyújthatósága javult. A 

harmadik tesztnél a törzs extenzorok és a m. quadratus lumborum állapota javult. 

Az aszimmetria továbbra is megmaradt. A negyedik teszt esetében a jobb oldali 

törzs és bal oldali térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága romlott, 

ellentétes oldalé javult. Aszimmetria fokozódott.  A csípő flexorainak, térd 

extenzorainak nyújthatósága javult.  
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Összefoglalva a három hónapot az állóképességi paramétere nagymértékben javult. 

Testösszetétele alapján az ideális fintesz kategóriába került. Bőrredők értéke 

csökkent. A mellkas kitérés a kezdeti állapotot meghaladva nőtt. A tompor és vádli 

kerület nőtt. A comb kerület csökkent. Az első két teszt alapján a törzs extenzorok 

és térd flexorok kezdeti rövidülési mind javultak. A comb adduktorok nagyobb 

mértékű javulást mutattak. A harmadik teszt esetében a rövidülések javultak, az 

aszimmetria megmaradt. A negyedik teszt alapján mindkét oldali törzs extenzorok, 

térd flexorok és láb plantárflexorainak nyújthatósága nagymértékben javult,ám a két 

oldal között aszimmetria jött létre. A csípő flexorok, térd extenzorok nyújthatósága 

mindkét oldalt javult. 

A kezdeti mérési adatok alapján mind a 10 fő adatait feldolgoztam, átlagoltam. Az 

átlagéletkor a mintában 38,76 év. Az adatokból számolt átlagmagasság 174,4 cm. A 

mért testtömegek alapján az átlag 69,43 kg. A mért testtömegek alapján az ideális 

testtömegtől való eltérés a mintában átlagosan +11,93 %. A kategorizálás alapján 

megállapítható, hogy normál testtömeggel 7 fő, 1 fő pedig sovány testalkattal 

rendelkezett, 2 fő túlsúlyos kategóriába esett. Az állóképességi mutató átlaga 53,87 

mp. A testösszetétel elemzésekor 5 bőrredő adatait vettem figyelembe a kezdő 

felmérés alapján. Az 5 bőrredő összege átlagosan 82,4 mm volt.  A testzsírtömeg 

kategorizálás alapján 1 fő ideális fitnesz, 7 fő túlzsíros, 2 fő elhízott kategóriába 

került. Különböző testtájakon mért bőrredőket egyenként vizsgálva látható, hogy a 

résztvevőknél a bicepszen mért adat a legkisebb: átlagosan 11,4 mm. Ezt követi a 

csípőtájékon mért átlagosan 14 mm-es bőrredő. A harmadik legmagasabb bőrredő 

vastagságot a tricepszen mértem, átlagosan 16,6 mm-t A lapocka alatt mérhető a 

második legmagasabb érték átlagosan 16,8 mm. A legmagasabb bőrredő értéket has 

tájékon mértem, a résztvevőknél átlagosan 23,6 mm-t jelent. A mellkas kitérés 

átlagosan 4,74 cm. A tompor kerület átlagosan 97,71 cm. A vádli kerülete átlagosan 

38,13 cm. A comb kerülete átlagban 45,15 cm. Az első funkcionális teszt alapján az 

orr talaj távolság átlagosan 35,26 cm. A második tesztnél az orr comb távolság 

átlagban 16,21 cm. A belbokák közti távolság átlagosan 132,74 cm. A harmadik 

teszt esetén bal térd felé végezve a tesztet orr és térd távolság átlagosan 16,81 cm, 

jobb térd felé a távolság átlagosan 14,83 cm. Összesítve a két oldalt a távolság 



36 

 

15,82 cm. A negyedik tesztnél jobb kéz középsőujj és bal láb öregujjának átlagos 

távolsága 17,04 cm. Bal kéz középsőujj és jobb láb öregujjának távolsága esetén az 

átlag 15,32 cm. Összesítve a két oldalt 16,18 cm az átlagtávolság. Az ötödik 

tesztnél a térd talaj távolság bal alsó végtagnál átlagban 8,79 cm. Jobb alsó 

végtagnál 8,64 cm. Összesítve átlagosan 8,715 cm. 

4.2.  Kezdeti objektív adatok összevetése nemi kategorizálás szerint 

Az átlag életkor nők esetében 36,92 év, férfiak esetében 40,6 év. Az átlagmagasság 

nőknél 168,2 cm; férfiaknál 182,6 cm. Az átlag testtömeg nőknél 60,02 kg; 

férfiaknál 78,84 kg. Az ideális testtömegtől való eltérés nőknél -15,26%, férfiaknál 

27,19%. Nők esetében 4 fő normál testsúlyú, 1 fő sovány testalkatú. Férfiak 

esetében 3 fő normál testsúlyú, 2 fő túlsúlyos kategóriába esik. Az állóképességi 

mutató átlaga nőknél 46,73 mp, férfiaknál 61,01 mp. A nők állóképessége, ahhoz 

képest alacsony, hogy hosszútávfutók. Az összbőrredő értékének átlaga nők 

esetében 72,8 mm, míg férfiaknál 92 mm volt. A testzsír tömeg kategorizálás 

alapján nőknél 4 fő túlzsíros és 1 fő ideális fitnesz kategóriával rendelkezett. 

Férfiaknál 3 fő túlzsíros, 2 fő elhízott kategóriába esett. Sem a férfiak, sem a nők 

nem tűnnek a testtömeg és a testösszetétel kategorizálás alapján hosszútávú 

állóképességi sportolóknak. A résztvevőknél a bicepszen mért adat a legkisebb 

nőknél mért átlag 8,4 mm, míg az érték férfiaknál átlagosan 14,4 mm. Ezt követi a 

csípőtájékon mért átlagadat, amely nőknél 9,6 mm, férfiaknál 18,4 mm. A harmadik 

legmagasabb bőrredő vastagságot a tricepszen mértem, nőknél átlagosan 18mm, 

férfiaknál alacsonyabb 15,2 mm. Nőknél magasabb értéket ad a tricepszredő. A 

lapocka alatt mérhető a második legmagasabb érték átlagosan nőknél 15,6 mm, 

férfiaknál 18 mm. A legmagasabb bőrredő értéket has tájékon mértem, nőknél az 

átlagérték: 21,2 mm, míg férfiaknál magasabb: 26 mm. A végtagi redők esetében a 

férfiaknál nagyon magas értéket mutat a bicepszredő, nőknél pedig a tricepszredő. 

Az utóbbi adatnál annyi a különbség, hogy a férfiak átlaga is magas. A törzsi redők 

esetén a férfiaknál a kiugróan magas csípőredő, illetve magas has és lapocka alatti 

redők értéke bizonyítja a testtömeg kategorizálás mibenlétét. A mellkas kitérés 

nőknél 3,32 cm átlagosan, férfiaknál 6,16 cm. Az optimális 4 cm-es értéket a női 
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sportolók átlagban nem érik el, annak ellenére, hogy hosszútávfutóknál lényeges 

érték. A tompor kerület átlagosan nők esetében 97,58 cm, férfiak esetében 97,84 

cm. A tompor kerület között nincs sok különbség férfi és női sportoló között, annak 

ellenére, hogy a résztvevők között kevesebb volt a széles csípővel rendelkező. A 

comb kerülete átlagban nőknél 43,06 cm, férfiaknál nagyobb érték 47,24 cm. A 

vádli kerülete átlagosan nőknél 37,6 cm, férfiaknál több 38,66 cm. A vádli 

kerületnél elenyésző a különbség a nemek között. Tisztán látszik az állóképességi 

sport hatása az izomzatra. Az első funkcionális teszt alapján az orr talaj távolság 

nőknél 34,88 cm, férfiaknál 35,64 cm. Az utóbbi adatok között, nem nagy a 

különbség. Figyelembe véve a résztvevők törzs és végtag hosszait, akkor az utóbbi 

adat mindenképpen a férfiaknál jobb. Bár végtag és törzshosszt nem vettem fel, a 

testmagasságok alapján látszik. Az alacsonyabb termetűek rövidebb úton tudnak 

előrehajolni, mint a magasabb termetűek. A belbokák közti távolság átlagosan nők 

esetén 129,98 cm. férfiak esetén 135,5 cm. A comb adduktorok rövidülése nők 

esetében rosszabb. A második tesztnél az orr comb távolság nőknél 18,72 cm, 

férfiaknál 13,7 cm. Nagy különbség van a nemek között, a nők törzs extenzorainak 

és térd flexorainak rövidülései kifejezettebbek. A harmadik teszt esetén bal térd felé 

végezve a tesztet orr és térd távolság átlagosan nőknél 19,02 cm, férfiaknál 14,6 cm. 

Jobb térd felé a távolság átlagosan nőknél 17,78 cm, férfiaknál 11,88cm. A két oldal 

értékei közti különbségek jól mutatják az aszimmetria meglétét mind a két nemnél. 

Összesítve a két oldalt férfiaknál az átlag távolság 13,24 cm, nőknél 18,4cm. 

Ismételten a nők törzs extenzorai illetve a m. quadratus lumborum fokozott 

rövidülése látszik. A negyedik tesztnél jobb kéz középsőujj és bal láb öregujjának 

átlagos távolsága nőknél 19,22 cm, férfiaknál 14,86 cm. Bal kéz középsőujj és jobb 

láb öregujjának távolsága esetén az átlag nőknél 16,7 cm, férfiaknál 13,94 cm. 

Ennél a tesztnél az aszimmetria jobban megjelenik a nőknél. Összesítve a két oldalt 

az átlag nőknél 17,96 cm, férfiaknál 14,4 cm. Összesített értéknél is látszik továbbra 

is a törzs extenzorok, térd flexorok fokozottabb rövidülés nők esetében. Az ötödik 

tesztnél a térd talaj távolság bal alsó végtagnál átlagban nőknél 10,22 cm, férfiaknál 

7,36 cm. Jobb alsó végtagnál nőknél az átlag 10,56 cm, férfiaknál 6,72 cm. 

Összesítve a két oldalt nők esetében az átlag 10,39 cm, férfiak esetében 7,04 cm.  



38 

 

Az utóbbi adatból a férfiak csípő flexorainak, térd extenzorainak fokozottabb 

rövidülése látható. Az összefoglaló táblázatot a nők kezdeti értékeiről az VII. 

melléklet a férfiak kezdeti értékeiről a VIII. melléklet mutatja. 

4.3. Objektív adatok eredményei az edzésnaplók összevetésével 

Az edzésnaplók feldolgozása után az elemszám 9. Az I. kategóriába azok tartoznak, 

akik az elvárt, havi periódusban összesen 16/-2 órás edzésmennyiséget teljesítették 

vagy azt meghaladták. A II. kategóriába azok tartoznak, akiknél a havi periódusban 

elvárt edzésmennyiség 14 óra alá csökkent legalább egyszer. Az edzésnaplók 

összefoglaló táblázatait személyenként a IX. mellékletek tartalmazzák. Az I. 

kategóriába 3 fő, ebből 2 nő és 1 férfi, a II. kategóriába 6 fő, 3 nő és 3 férfi tartozik. 

Az I. kategóriába tartozók közül a 03 és 04 sorszámú résztvevők egyaránt 

kerékpároznak és futnak is, míg a 07 sorszámú leginkább a futást helyezi előtérbe. 

Elsőként edzésmennyiség alapján elemzem le a sportolókat, mely adatokat az 1. 

ábra tartalmazza kerekített időtartamokkal, a pontos időtartamokat az összefoglaló 

táblázatok mutatják (IX. mellékletek). 

 

1.ábra 

Sorszám/Hónap 1.hónap 2.hónap 3.hónap 

03 (nő) 24 óra edzés 20 óra edzés 14 óra edzés 

04 (férfi) 16 óra edzés 26 óra edzés 20 óra edzés 

07 (nő) 20 óra edzés 20 óra edzés 20 óra edzés 

Az I. kategória mérési adatainak összehasonlító táblázatai és diagramjai 

megtalálhatóak a X. mellékletekben. A diagramok nem tartalmaznak 

mértékegységadatokat, azok a táblázatban vannak feltüntetve. Az első hónapban az 

edzésmennyiség alapján felállított növekvő sorrend a 04,07,03 sorszám. Az 

állóképességi paramétereik csökkentek. A testzsírarány az edzések ellenére mind a 

három résztvevőnél nőtt. A mellkas kitérés nőtt mindannyiuknál. A tomporkerület a 

férfi résztvevőnél minimálisan csökkent, a nőknél nőtt, annak ellenére, hogy az 

edzésmennyiségük több volt. A comb és vádli kerületek minimálisan nőttek, így 

minimális az izomtömeg növekedés. A második hónapban a férfi résztvevő 
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edzésmennyisége volt a kiugró. Az állóképességi paramétere a 03,04 résztvevőnek 

nőtt, de ugyanannyi edzés mellett a 07-es résztvevőnek csökkent. Így arra lehet 

következtetni, hogy ez az edzésmennyiség az ő szervezetének nem volt elég. Annak 

ellenére, hogy a legtöbbet a 04-es alany edzett, testzsíraránya minimálisan nőtt, 

ellentétben a nők értékeivel. Mellkas kitérés értékénél szintén a legtöbbett edzett 

értéke csökkent, míg a 03-asé nőtt, a 07-esé pedig stagnált. A tomporkerületük 

csökkent. Comb és vádli kerületük nőtt, tehát az izomtömegük növekedett az edzés 

hatására. A 04 és 07-es résztvevők nyújthatósági tesztjeinek értékei romlottak. A 

03-as résztvevő tesztjei továbbra is pozitív változást eredményeztek. A harmadik 

hónapban a 03-as edzésmennyisége lecsökkent, a másik két résztvevőé magas 

értéken maradt. Annak ellenére, hogy a 03-as kevesebbet edzett nőtt az 

állóképességi paramétere, a 07-esével együtt. Ellentétben a férfi résztvevőé 

csökkent. Testzsír összetételük csökkent, kivétel a 07-esnél változatlan maradt. A 

magas edzésóráknak köszönhetően a mellkas kitérés növekedett, kivétel a 03-asnál 

csökkent a lecsökkent edzésmennyiség miatt. A nőknél a tompor kerületnél 

minimális fogyás észlelhető, a férfinél minimális kerület növekedés. A 04 és 07-es 

résztvevőknél nőtt a comb és vádli kerület, ebből a szempontból elegendő volt az 

edzésmennyisége. A 03-asnál viszont csökkentek az utóbbi kerületek, a nem 

elegendő edzés hatására. A funkcionális tesztek javulást eredményeztek  

A 2. ábra mutatja az I. kategóriában résztvevők nyújtásszámát az egyes 

periódusokban. A résztvevők mindannyian megjelentek a heti egyszeri 

masszázskezelésen. 

2. ábra 

Nyújtások száma 

Sorszám/Hónap 1. hónap 2. hónap 3. hónap 

03 11 12 15 

04 11 11 10 

07 17 20 26 
 

A 03-as résztvevő 24 h edzésmennyiségéhez a 11 nyújtás és rendszeres masszázs 

nem bizonyult elegendőnek. Az első két teszt illetve a negyedik esetében javulás 
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észlelhető a törzs extenzorok, térd flexorok és láb plantárflexorainál. A m. 

quadratus lumborum esetében rövidülés fokozódott, de csak az egyik oldalra ezáltal 

aszimmetria jött létre. A csípő flexorok és térd extenzorok nyújthatósága nem 

változott. A 04-es résztvevőnél minden tesztnél javulás történt, kivétel a harmadik 

teszt esetében. A m. quadratus lumborum és törzs extenzorok rövidültek. A 16 óra 

edzéshez a 11 nyújtásszám nem volt teljes mértékben elegendő. A 07-es résztvevő 

20 óra edzéséhez a 17 nyújtás majdnem az összes nyújthatósági teszt esetén pozitív 

irányú változást eredményezett. Kivétel a második tesztnél a törzs extenzorok és láb 

flexorok rövidülést mutattak. A második hónapra a legtöbb edzést 26 órával a 04-es 

végezte, a másik két résztvevő ugyanúgy 20-20 órát edzettek. A nagy 

edzésmennyiség hatására a 04-es alanynál az első három teszt esetén romlást, a 

negyediknél minimális változást, egyedül az ötödik tesztnél láthatunk pozitív irányú 

változást. Nem volt elegendő a 11 nyújtás és a rendszeres masszázskezelés. A 03-as 

résztvevő nyújthatósági tesztjeinél pozitív irányú változás történt, de csak kis 

mértékben. A 20 órás edzés okozta izomrövidüléseket a 12 nyújtás és a heti 

masszázs leginkább csak szinten tudta tartani. A 07-es résztvevőnél az első, 

negyedik és ötödik tesztnél romlás észlelhető. Rövidültek a törzs extenzorok, csípő 

adduktorok és flexorok, térd flexorok és extenzorok, láb plantárflexorai. A másik 

két tesztnél minimális a javulás. A 20 óra edzéshez 20 nyújtás és heti 

rendszerességű masszázs szintén nem bizonyult elegendőnek. A 04 és 07 

résztvevők 20 órát edzettek a harmadik hónapban. A 04-es résztvevőnél a tesztek 

mind minimális javulást mutattak, az ötödik teszt esetén volt megfigyelhető romlás 

a csípő flexoroknál és térd extenzoroknál. Mivel az utóbbi izmok masszázs kezelése 

nem történt, így a 10 nyújtás nem volt elegendő, de a többi izomnál pozitív hatású 

volt a nyújtások száma és masszázskezelés. A 07-es résztvevőnél az utolsó három 

teszt esetén javultak az eredmények. Az első kettőnél viszont a csípő adduktorok 

törzs extenzorok, térd flexorok rövidülést mutattak. Az edzésmennyiséghez a 26 

nyújtás és rendszeres heti masszázs ismételten nem volt teljes mértékben pozitív 

hatású. A 03-as résztvevő 14 órás edzésmennyiségéhez a 15 nyújtás és rendszere 

masszázs pozitív hatású volt, teszt eredményei mind javultak. Összességében a 

növekvő terheléssel a heti egyszeri masszázs illetve minimum heti kétszeri nyújtás 
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nem tudja tartani a lépést. A II. kategória résztvevőinek edzésmennyiségét a 3. ábra 

mutatja, szintén kerekített időtartamokkal. Az II. kategória mérési adatainak 

összehasonlító táblázatai és diagramjai megtalálhatóak a XI. mellékletekben. 

3.ábra 

Sorszám/Hónap 1.hónap 2.hónap 3.hónap 

01 16 óra edzés 23 óra edzés 13 óra edzés 

02 19 óra edzés 16 óra edzés 9,5 óra edzés 

05 30 óra edzés 13 óra edzés 38 óra edzés 

06 15 óra edzés 10 óra edzés 18 óra edzés 

08 31 óra edzés 28 óra edzés 8 óra edzés 

10 13,5 óra edzés 11 óra edzés 12,5 óra edzés 

A kategóriában 01,01,05,06,08 és 10-es résztvevők szerepelnek.  01,02,05 nő 

neműek, a másik három férfi. A legtöbbet a 08-as résztvevő, legkevesebbet pedig a 

10-es résztvevő edzett. Az első hónapra az állóképességi paraméterük 05,08 és 10-

es alany esetében csökkent. A második hónapra csak a 06 és 10-es állóképességi 

adata csökkent. Továbbra is a 08-as edzett a legtöbbet és a 06-os legkevesebbet. A 

harmadik hónapra 01,02,06 csökkenő értéket mutattak. A 08-as edzésóraszáma lett 

a legkevesebb a harmadik hónapra, a 05-sé a legtöbb. Az apnoe idő hullámzó 

tendenciát mutat. Az egész három hónapos kezelést nézve viszont növekvő 

tendenciát mutat. Az összbőrredő értékek az első hónapra a 01-es résztvevőnél 

nőttek, a többieknél mind csökkentek. A második hónapra a bőrredő értékeknél 

pozitív változás csak a 01-es résztvevőnél figyelhető meg, mindenki másnál nőttek 

a bőrredőértékek. A harmadik hónapra az edzések hatására mindenki összbőrredő 

értéke csökkent. A mellkas kitérés diagramon látható, hogy nagy változások 

történtek az egyes mérések között. Utóbbi mérési lehetőség tévesztése igen nagy. A 

résztvevőknél a 3 hónap alatt mindenkinél pozitív irányú változás jött létre, kivétel 

a 06-os résztvevőnél csökkent a mellkas kitérés értéke. A tomporkerületnél látható, 

hogy elég ki változások jöttek létre, illetve hol negatív, hol pozitív tendenciát 
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mutatnak az értékek. A tomporparaméter cm-es mérése nagy eredményt nem hozott, 

de az alkati jellemzésnél fontos jellemző lett. Az első hónapra a comb és vádli 

kerületek 06 és 08-as résztvevőknél csökkentek csak, a 08-as résztvevő magas 

edzésóraszámának ellenére. A második hónapra minden alany kerületei nőttek. A 

harmadik hónapra 01 és 08-as résztvevők izomtömege nőtt, a többieké csökkent, 

annak ellenére, hogy a 05-s résztvevő 38 órát edzett. 

A 4. ábra mutatja az I. kategóriában résztvevők nyújtásszámát az egyes 

periódusokban. A résztvevők mindannyian megjelentek a heti egyszeri 

masszázskezelésen 

4.ábra 

Nyújtások száma 

Sorszám/Hónap 1. hónap 2. hónap 3. hónap 

01 13 13 10 

02 8 10 10 

05 11 9 11 

06 10 11 10 

08 16 13 9 

10 11 11 15 

Az első hónapban a legtöbb nyújtást végezte a 08-as, legkevesebbet a 02-es 

résztvevő. A megfelelő diagram alapján a funkcionális tesztek esetén mindenki 

rövidülései javultak. Tehát a nyújtások száma és masszázs összességében pozitív 

hatással bírtak. A második hónapra 05,06,08-as résztvevők rövidüléseinek értékei 

visszaromlottak. A 08-as végezte a legtöbb nyújtást illetve magas óraszámban 

edzett, nem volt elegendő a nyújtás és masszázs a rövidülések megakadályozására 

sem szinten tartására. A harmadik hónapban a legtöbbet a 10-s résztvevő nyújtott, 

és legkevesebbet a 08-as. A funkcionális tesztek alapján mindenki nyújthatósága 

összességében tovább javult, kivétel 05 és 06-os résztvevők. Utóbbiak mindketten 

magas óraszámmal edzettek, meghaladva a minimum 16 órát. 
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4.4. Szubjektív adatok eredményei 

A 15 kérdésből álló kérdőívemet a vizsgálatban résztvevő mind a 9 fő kitöltötte.  Az 

edzésmennyiség teljesítése szerinti 1. kategóriába tartozó 3 fő a kezelés előtt is 

teljes mértékig fontosnak tartotta a nyújtást. A kezelések alatt sem változott 

egyáltalán a véleményük. Ketten teljes mértékig, egy fő egy kicsivel kevésbé 

szerette csinálni a nyújtógyakorlatokat. Ellentétben a masszázst a kezelés előtt 

kevésbé tartották fontosnak, mint a nyújtást, de a kezelések során látták az 

eredményességét. Mind a három résztvevő szerint a nyújtás volt elsősorban az oka a 

teljesítmény növekedésnek, a masszázs csak utána következett. Szerintük a két 

kezelés együttesen volt a legeredményesebb. Amennyiben voltak panaszaik, 

megszűntek. A nyújtógyakorlatokat tetszés szerint valamikor edzéshez igazították 

valamikor nem. Választás elé kényszerüléskor a 3 fő közül egy a nyújtást, kettő a 

masszázst választaná. A 2. kategóriába tartozó 6 fő közül csak egy fő tartotta a 

kezelések előtt is a legfontosabbnak a nyújtást, 3 fő fontosnak tartotta, 2 fő pedig 

kevésbé. Akik kevésbé tartották fontosnak a nyújtást a kezelések alatt megváltozott 

erről a véleményük, akik fontosnak tartották nem változott továbbra sem. A 

gyakorlatokat 4 fő szerette csinálni, 2 kevésbé. 3 fő látja eredményességét a heti 

rendszeres masszázsnak, a másik 3 fő kevésbé. 3 fő szerint teljes mértékig oka volt 

a teljesítmény növekedésének a nyújtás, 3 fő szerint viszont csak nagyon. 2 fő 

szerint teljes mértékig eredményes volt a masszázs, 3 fő szerint nagyon, 1 fő szerint 

csak közepesen. 5 fő állítja, hogy eredményesebb a nyújtás és masszázs együtt, mint 

külön-külön. A panaszok teljesen elmúltak vagy részben változtak a résztvevőknél. 

A nyújtógyakorlatok végzését mindenki az aktuális állapotától függően valamikor 

edzés előtt és után, vagy csak után. Választás során 3 fő a nyújtást, 3 fő a masszázst 

választaná. A kutatómunka végeztével mind a 9 fő tervezi bevezetni a 

nyújtógyakorlatokat a mindennapi edzéseibe, ha eddig még nem tette volna meg. A 

résztvevők közül 6 fő tervezi bevezetni a rendszeres masszázst a mindennapokba, 

az 1. kategóriába tartozók közül 2 fő. 

  



44 

 

5. Megbeszélés és következtetések 

A tájékoztató lapok kiküldése után két hét kellett a megfelelő számú jelentkező 

eléréséhez, úgy hogy a nemi arányok is megfelelőek legyenek. Épphogy sikerült 

elérni a kellő számú jelentkezőt. Ezzel az első feltételezésem igaznak bizonyult, 

mert kevesen vállalták a 3 hónapos kezelést. Mégis optimálisnak tartom ezt az 

időtartamot, mert a vizsgált paramétereim változásához ennyi hónap legalább 

szükséges. Az edzésnaplók alapján azt látom, hogy a résztvevők szervezete teljes 

mértékig hozzá volt szokva már a kutatás előtt is a heti 4 óra edzéshez, ezzel a 

második hipotézisemet is bizonyítottam. Az edzésidő a nyári időszakban ingadozó 

volt a nyaralások miatt. Az edzésnaplók vezetése nem bizonyult újdonságnak a 

résztvevők számára, precízen vezették a naplókat. A résztvevőket megkérdezve 

mindenki számolt már be korábbi edzésnapló vezetéséről a saját teljesítményének 

fokozására. Ezzel a harmadik hipotézisemet is bizonyítottam. A sztrecsing előírt 

mennyiségét tudták tartani, de az edzésóraszámot nem minden héten sikerült. Ennek 

okát abban látom, hogy a nyújtás elsajátítása után a rövid, de hatásos gyakorlatok 

jótékony hatásait azonnal érezték, azonban a nyári változó programok miatt az 

edzés pontos követésére nem maradt idejük. Ezzel a negyedik hipotézis részben 

bizonyult csak igaznak. Az ötödik feltételezésem vizsgálatakor kiderült, hogy a 

sportolók nem ismerték a nyújtás szabályait, így a betanítása és a nyújtógyakorlatok 

pontos leírása megtanította őket a gyakorlatok helyes elvégzésére. Ennek okát 

abban látom, hogy szoros napi menetrendjeik és a munka mellett nem fordítottak 

időt tudatosan testük teljes karbantartására. A kezelések után az akaratlagos apnoe 

idő vizsgálatából látom, hogy az állóképességük javult, ezzel a hatodik 

feltételezésem is igaz. A résztvevők alkatukban többnyire nem képviselték a sovány 

testalkatú sportolókat. Zsírtömegük annak ellenére, hogy hosszútávú állóképességi 

sportot űznek magas értéket mutat. Ezzel a hetedik feltételezésem megcáfolódott. 

Ennek okát abban látom, hogy a nyári időszakban, a kötetlenebb napirendjük miatt 

kevésbé tartották az előírt edzésszámot, valamint étrendjük is megváltozott. A 

nyolcadik feltételezésem vizsgálatánál a mellkas kitérés adatok változóak lettek az 

egyéneknél. Ennek okát abban látom, hogy nehezen mérhető paraméter révén nem 

biztosan állapítható meg, hogy mekkora változások voltak a három hónap alatt. 
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Gyakorlatlan mérő révén a saját mérési hibámból is adódhatnak az eltérések. 

Mindenesetre a mellkas mobilitásuk alacsony értékeket mutatott, a minimális 

fiziológiás értékhez közelített. Ezzel ez a feltételezésem megcáfolódott. Az alsó 

végtag izmok tónusosabbnak bizonyultak, mint a törzs izmok, így a kilencedik 

feltételezésem igaz lett. Ennek okát abban látom, hogy az általuk végzett 

sportokban az alsóvégtag izmai fokozottabb működést végeznek, mint a törzsizmok. 

A tizedik feltételezésem is igaz, mivel a vádli értékei változtak a legkevésbé a 

terápia alatt. A funkcionális tesztek elvégzésekor illetve masszázskor a m. triceps 

surae görcskészsége fokozott volt majdnem minden résztvevőnél. Az 

eredményekből tisztán lehet látni, hogy a funkcionális tesztek törzs izmok esetében 

nagyobb változásokon mentek keresztül, tehát ezen izmok nyújthatósága nagyobb 

mértékben fokozódott. Ezzel a tizenegyedik feltételezésemet bizonyítottam. A 

tizenkettedik feltételezést bizonyítja, hogy törzs izmok a hát különböző szakaszain 

egyaránt tónusosnak bizonyultak, a kezelések alatt ugyanolyan hangsúlyt kellett 

fektetni akár a lumbális rész akár a háti, vállövi-nyaki rész kezelésére. Ennek okát 

abban látom, hogy az általuk végzett sportok esetén a törzs egészének stabilizálása a 

vertikális helyzet megtartásához minden törzsi szakaszon egyformán fontos. Mind a 

kerékpár, mind a futás sportágaknál a résztvevőkből mindannyian tónusos izmokkal 

rendelkeztek, a férfi női összehasonlítás eredményeiből azt látom, hogy izomtömeg 

különbségeik nem mérvadóak. Tehát az értékek nem feltétlen különülnek el nemi 

különbségek alapján. A résztvevők közül a nemi összehasonlításnál a cm adatok 

alapján meglepő módon a férfiak bizonyultak hajlékonyabbnak. A nők 

antigravitációs izmai rövidültebbek. A 3 hónapos kutatás alatt a férfiak funkcionális 

tesztjei bizonyultak eredményesebbnek, mintsem a nőknek az eredmények alapján. 

Ezzel a tizenharmadik, tizennegyedik és tizenötödik feltételezésem is hamisnak 

bizonyult. Azonban meg kell jegyezni, hogy az egyik férfi résztvevő életkorban 

eltért a többi résztvevőtől, sokkal fiatalabb volt és az ő eredményei jóval eltértek a 

többiekétől. Az ő adatai jelentősen torzíthatták az átlagot. A versenyek előtt a 

terhelés fokozódására a zsírtömegük átlagosan csökkent, izomtömegük általában 

pozitív irányba változott nőtt. A tizenhatodik és tizenhetedik feltételezéseim mind 

igaznak bizonyultak. Az összesített teszt eredmények alapján a törzs izmok nem 



46 

 

csak az első hónap alatt fejlődtek ugrásszerűen, hanem fokozatosan javult az izmok 

állapota, szintúgy az alsó végtag esetén is javulás történt. Tény, hogy az első 

visszamérésnél nagyobb különbségek adódtak. Így a tizennyolcadik feltételezésem 

igaz, de a tizenkilencedik feltételezésem szerinti stagnálás helyett további változás 

törént, így hamisnak bizonyult. A heti rendszeres nyújtást mindannyian elvégezték 

becsületesen. Az izmok állapota javult, de a magas edzés óraszámmal párhuzamban 

a heti egyszeri masszázs illetve heti minimum kétszeri nyújtás nem bizonyult 

elegendőnek, így beigazolódott a huszadik feltételezésem is, miszerint a rövidülések 

újra észlelhetőek. Ennyire tónusos izmokhoz még több nyújtásra és masszázsra 

lenne szükség, igazolódott a huszonegyedik feltételezésem is. A női szervezetnek 

túl soknak bizonyul a heti 4 órát meghaladó edzés, a rövidüléseket további levezető 

módszerekkel kellene orvosolni. Ilyen levezető módszer például az úszás. Utolsó 

feltételezéseim alapján a masszázshoz és nyújtáshoz való viszonyt tökéletesen 

bemutatja a kérdőívek eredményei, és bizonyítja őket, hogy a maszsázshoz pozitív 

hozzáállás megmarad, a nyújtás eredményességét is látták. Együttesen értékelve a 

két terápiát csak eredményességet láttak a terápiában, így a szubjektív véleményi 

szint teljes mértékben igazolta az utolsó hipotéziseimet. Az Uni-Hotel Diákotthon 

masszázsszobája a legmegfelelőbb volt a kezelések helyszínére. A kezeléseket anti-

allergén masszázskrémmel végeztem, nem rendelkeztek izomlazító hatással. A 

résztvevőkkel a kapcsolat kiváló volt, a kommunikációs csatornák jól működtek. 

Egy résztvevőnél sokszor probléma volt a munkahely miatt, de ezeket a 

problémákat sikerült orvosolni időben. Véleményem szerint kevés ember vállalta 

volna el, hogy részt vesz egy aránylag hosszú kutatásban. A sportolók 

nyújthatóságáról szakirodalom nem igazán ír adatokat, méréseket. Így kutatásom 

kulcsfontossága abban rejlik, hogy arányában sok adatot sikerült gyűjteni egy 

negyed év alatt a sportolók állapotáról, terápia alatti változásokról. Sikerült 

alkattani, nyújthatósági elemzést készíteni személyenként illetve 

összehasonlításokat is végezni mind nemi, mind edzésmennyiség szerint. A kutatás 

alatt bejáratódtak a mérési technikáim, a masszázskezelésem is tovább fejlődött. A 

mai egyik legnépszerűbb ágazat a sportfizioterápia terén sikerült adatokat 

gyűjtenem illetve feldolgoznom, objektív adatok gyűjtése által. 
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6. Összegzés 

A vizsgálat kimutatta, hogy a versenyidőszak előtti edzésmennyiség növekedésével, 

az izomrövidülések jelentősebbek lettek, a lazító terápia nem minden 

izomcsoportnál tudta kivédeni a rövidüléseket, ennek ellenére összességében javult 

az izmok nyújthatósága. A sportolók izomtömege nőtt, zsírtömegük csökkent. A 

nyújtás és masszázs együttesen javulást eredményeztek, de a terhelés növekedésével 

nem tudták tartani a lépést. A megnövekedett edzésmennyiséggel a lazításoknak és 

lazító terápiáknak is egyenes arányosan növekednie kellene. Tehát minél többet edz, 

a sportoló annál többször kellene nyújtógyakorlatokat végeznie illetve 

masszázskezelésen részt vennie. Elérhető cél volt a nyújtás szabályainak megfelelő 

megtanítása a résztvevőknek. A sportfizioterápia egy új ágazat a fizioterápián belül, 

kezdetleges és szinte tapasztalati úton működik oktatása. Kutatások végzésével 

egyre több rálátást tudnánk szerezni a sportolók bizonyos paramétereinek 

változásáról az edzésfolyamat során. Így a tapasztalati következtetéseket leváltaná 

az objektív szemlélet a fizioterápiás paraméterekről. 
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