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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
A (anterior) elülső, mellső irányú 

AP  anterior-posterior 

CMJ (counter movement jump) előzetes lendületvétellel (súlypontsüllyesztéssel) 

vágrehajtott függőleges felugrás 

COP a stabilométer nyomásközéppontja 

DJ (drop jump) mélybeugrásból lendületvétellel végreha végrehajtott 

függőleges felugrás 

F  függőleges talaj reakcióerő, 

G a test erőplatón megmért nehézségi ereje, 

GH növekedési hormon 

I impulzus 

L (lateral) oldal irányú 

M (medial) középső irnyú 

ML mediális-laterális 

mp másodperc 

PET   Pozotron Emmissziós Tomográf 

R sugár 

RI  Romberg I tesztfeladat 

s (secundum) másodperc 

SJ (squat jump) guggolásból (nyugalmi helyzetből) 

végrehajtott függőleges felugrás     

T testtömegközéppont teljes megtett útvonal hossza 

t az idő 

TA mellső fekvőtámaszban teljes karhajlítás-nyújtás 

Tc végrehajtás időtartama 

Tf repülő fázis időtartama 

Tn tesztoszteron 

TVF tónusos vibrációs reflex 

VA személyek által választott mértékű – jellemzően kis 

amplitúdójú - karhajlítás-nyújtás  

VT vibrációs tréning 
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WBV (whole body vibration) egésztest vibráció 

RII  Romberg II tesztfeladat 

TOR tornászállás 

KA kézállás 

U1’ Vibráció akut visszamaradó hatása 1 perc után 

U10’ Vibráció akut visszamaradó hatása 10 perc után 

  



 6 

1 BEVEZETÉS 
 

1.1 A témaválasztás indoklása 

 

Gyakorló szakemberként (versenyzőként, torna szakedzőként és nemzetközi 

versenybíróként) magamnak is feltettem a kérdést, mi az, ami hozzájárulhat a sportmozgás 

fejlődéséhez, a teljesítmények hatékony növeléséhez, a sportolók egészségének védelméhez a 

torna sport hazai elismertségéhez. Melyek azok az eszközök, amelyek a terhelés káros hatásait 

csökkentik, illetve kompenzálják, és a versenyzőink hatékonyabb, hosszú távú és 

balesetmentes sportolását biztosítják? 

 

A torna mozgásanyag helyes technikai végrehajtásához speciálisan fejlett mozgató 

rendszerre, ízületi mozgékonyságra, az egésztest, a testrészek idő- és térbeli, valamint 

dinamikai összehangolásra van szükség. Az egyensúlyi elemek megtartása optimális 

izommunkát igényel. Mozgásanyaga arányosan tartalmazza a testi képességeket: az erő, a 

koordináció és a hajlékonyság összetevőit. Ezeknek a képességeknek az élettani háttere 

jelentheti a fejlesztés alapját.  

A torna összetett, különlegesen differenciált szomatikus és mentális képességeket igénylő 

esztétikai sport. A vesztibuláris, a proprioceptív rendszerek fejlesztésén túl a relatív 

erőtulajdonságok fejlesztése a sportág versenyzőivel szemben támasztott követelmény. A szép 

és harmonikus mozgás erőnléti hátterét gyorsasági-, maximális- és állóképességi, 

robbanékony erő együttesen jellemzi. Erőfejlesztő módszereit elsősorban a statikus, az 

állandó sebességű, a robbanékony gyorsasági erő és az úgynevezett auxotóniás feladatok 

jellemzik.  

A tornásznak ugyanolyan fejlett motorikus kontrollal kell rendelkeznie a kéz,- illetve tenyér 

felületén, mint a talpi propriocepció tekintetében. A torna mozgásanyagából fakad, hogy a 

versenyzők felső végtagi izomcsoportjait is az antigravitációs izmok közé sorolhatjuk 

(kéztámaszban végzett gyakorlatok, például kézállás).  

A hosszabb idejű levegőben tartózkodás teszi lehetővé az elemek hibátlan kivitelezését és a 

talajra érkezést. A gyakorlatok során meghatározó az erő, az ügyesség, a gyorsaság, az 

egyensúlyozó képesség és állóképesség fejlesztése. Kutatásunkban arra keressük a választ, 

hogyan tudjuk új módszerekkel tovább fejleszteni ezeket a képességeket. 
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A sportmozgások mechanikai törvényszerűségei, és összefüggései iránti érdeklődésemet 

2000-ben egy finn kutatócsoport munkája keltette fel, amelybe lehetőségem nyílt személyesen 

is bekapcsolódni Tihanyi József professzor úr közreműködésével. A nemzetközi 

kutatócsoport az alsó végtag különböző függőleges felugrásai közben vizsgálta az elasztikus 

elemek viselkedését az achilles ínon elhelyezett tűelektródok segítségével. Később ez irányú 

tapasztalataimat a kölni Testnevelési Egyetem (Deutsche Sporthochschule Köln) bővíthettem, 

amely megalapozta a téma iránti elkötelezettségemet, és a disszertáció témájául választott 

kutatási területet kiterjesztettem a felső végtag hasonló vizsgálataira is. 

 

Mind majd látjuk, a kutatási szakirodalom szerteágazóan foglalkozik az alsó végtag 

egésztest- vibrációjának hatásvizsgálataival, mint teljesítményfejlesztő edzésmódszerrel.  

Támasz helyzetekben vibrációs platform segítségével az alátámasztási pont felől érkező, a test 

minden pontjára kiterjedő hullámrezgés az egésztest vibráció. Bebizonyosodott, hogy a 

vibrációs kezelés tónusos vibrációs reflexet vált ki a feszítő izmokban. A vibrációs edzéshatás 

kifejeződik az izomerő és a fizikai teljesítmény növekedésében, mégpedig a neuromuszkuláris 

rendszer stimulálásán keresztül. A fiziológiai változások legfőbb színtere az ideg-

izomrendszerben van, amely erő és teljesítménynövekedésben realizálódik. Az erőedzéseknek 

akut visszamaradó hatása van a tesztoszerton-szint emelkedésre és a növekedési hormon 

kiválasztásra, hozzájárulva ezzel az erő fejlődéshez, speciális feltételek esetén. Más 

vizsgálatok nem jártak egyértelmű hatásnövekedéssel a vibrációs kezelés nem mutatott 

szignifikáns különbséget. 

 

Egyes kutatók a felső végtag lokális ingerlésének hatásaival foglalkoztak a 

könyökfeszítő, illetve könyökhajlító izmot vizsgálva, melyek eredményeképpen ugyancsak 

izomerő növekedéséről számoltak be. Kevés azoknak a tanulmányoknak a száma, amely a 

fekvőtámaszokhoz hasonló egésztest vibráció hatásaival foglalkozik. A hormonális választ a 

felső végtag izomcsoportok vizsgálatában mindezidáig nem mutattak ki. 

 

Az egyensúly képesség a motoros cselekvések közben az információ felvételét, 

feldolgozását, leadását és folyamatos ellenőrzését foglalja magában. Vannak olyan 

tapasztalatok, melyek szerint az egyensúly-megtartás javult, ugyanakkor ezt az erőnléti 

állapot is befolyásolja. Az egyensúly érzékelésében jelentős szerepe van az érzékszerveknek 

és a központi idegrendszer szabályozó tevékenységének, amelyre a vibráció elsősorban kifejti 
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a hatását. A vibrációnak az egyensúlyozásra gyakorolt élettani hatásairól azonban 

megoszlanak a szakirodalmi vélemények. 

 

1.2 Az általános cél megfogalmazása 

 

A szakirodalom áttanulmányozása kapcsán az a következtetés vonható le, hogy a 

vibrációs vizsgálatok elsősorban az alsó végtag mozgató rendszerén keresztül a mechanikai és 

biokémiai mutatóira irányultak. Ezekben a tanulmányokban a vibrációs kezelés 

teljesítménynövelő hatását mutatták ki. Kevésbé elterjedt a felső végtagra irányuló egésztest 

vibráció élettani hatásainak vizsgálata. Kutatásunkban ezért az egésztest vibráció hatásait 

vizsgáltuk az erő, a hormon-háztartás és az egyensúly megtartással összefüggésben.    

 

Általános célkitűzésünk az volt, hogy megállapítsuk az egésztest vibráció akut 

visszamaradó és krónikus hatását a felső végtag mechanikai és biokémiai mutatóira. Arra 

kerestük a választ, hogy a függőleges ellökődések erő-idő eredményei hasonlóan alakulnak-e, 

mint az alsó végtagon alkalmazott vibráció esetében. Kutatásunk kiterjedt az egésztest 

vibráció hatására tapasztalható a tesztoszteron-szint változásaira, amely alapja lehet egy 

nagyobb maximális erőkifejtésnek. Vizsgáltuk, hogy a torna sportra jellemző statikus 

testhelyzetekben az egész testre kiterjedő testlengések értékei mennyiben változnak az 

egésztest vibráció kezelés hatására. Olyan irányba is kierjedt az érdeklődésünk, hogy a 

különböző mozgásterjedelemmel végrehajtott gyakorlatok hogyan javítják a mechanikai 

teljesítményt. Kutatásunkkal a felső végtagon közölt egésztest vibráció hatásaival kapcsolatos 

ismeretek bővítését szeretnénk szolgálni. 
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1 A mechanikai vibráció kutatásának és alkalmazásának előzményei 

 

Az egésztest vibrációt először John Harvey Kellogg rehabilitációs céllal alkalmazta az 

1880-as évektől, Michigan-i szanatóriumi betegeken. Később a 1960-as években a német 

származású Biermann a vibráció neuromuscularis hatását ismerte fel, ezért ciklikus masszázst 

alkalmazott a törzs izmain (Biermann 1960).  Az 1960-as években az orosz Vladimir Nazarov 

a vibráció addigi tapasztalatait sportolók teljesítmény növelésére használta fel. A mechanikai 

vibráció hatásának tudományos vizsgálata ezt követően még hosszú ideig váratott magára. Az 

1990-es évek elején kezdődött meg a szisztematikus kutatás a mechanikai vibráció hatását 

illetően, és az eredmények gyakorlati alkalmazása is elterjedt a pozitív kutatási eredmények 

nyomán különböző területeken (űrkutatás, sport-tevékenység, gyógyászat, munkavégzés, 

fitness, egészségmegőrzés). 

 

2.2 A mechanikai vibráció hatásmechanizmusa – tónusos vibrációs reflex 

 

A szinusz hullámú vibrációs jelenség állandó erősségű és folyamatos külső erők által 

kiváltott mechanikai rezgésinger. A vibráció okozta terhelést a hullámok sűrűsége 

(hullámkeltő erőhatás gyakorisága frekvenciája, és amplitúdója (a hullámmozgásban 

résztvevő részecskék rezgőmozgásának kitérése) jellemzi, amely az élő szövetre periféria 

felől passzív, direkt és/ vagy indirekt módon fejti ki hatását. A vibráció erős ingerként hat a 

neuromuszkuláris rendszerre, a mozgatórendszerre, a hormonális és keringési rendszerre is.  

A mechanikai vibrációt elsősorban a lágy szövetekre (ín, izom) irányítva alkalmazzák, és 

hatását főleg helyileg fejti ki. Az utóbbi húsz évben terjedt el az úgynevezett egésztest 

vibráció (WBV, whole body vibration), amely hatását nagyobb testterületekre (pl. alsó 

végtagi izmok), több testrendszerre (pl. mozgatórendszer, hormonális rendszer) és 

szövetféleségre (pl. izom, csont) fejti ki hatását. Egyszerre több izomra, illetve az egésztest 

mozgására és a mechanikai teljesítményére kedvezőbb hatással van, mint a hagyományos 

súlyzós edzések (Dolny és Reyes 2008). 
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Az emberi test vibráció esetén rezgést közvetítő közeg. Emiatt a vibrációs hatás nem 

korlátozódik a rezgéssel való érintkezési helyre. Támasz helyzetekben (állásban, térdelésben, 

kéz-és lábtámaszok, stb.) vibrációs platform segítségével az alátámasztási pont felől érkező 

hullámrezgések a test minden pontjára kiterjednek. A vibrációnak alapvetően két módját 

különböztetjük meg attól függően, hogy a bevitt rezgés frekvenciája és amplitúdója hogyan 

érvényesül a célizmon. Ha az izmot közvetlen rezgésnek teszik ki, (izmon vagy ínen 

keresztül), hatása célzott, lokális, a rezgések amplitúdója egyenletes.  A közvetett hatás 

esetében az izom a test egy távolabbi pontja felől kapja a rezgést, amelyek csontokon és 

ízületeken keresztül jutnak el az izmokhoz. A vibrációs pad a szabályozástól függő intenzitású 

függőleges rezgést kelt, ezeket a mechanikai ingereket a pad átadja a testnek, és rezgést 

váltanak ki a test szöveteiben (bőr, ín, csont izom). Az izom, mint ingerlésre idegi úton 

válaszolni képes szerv, a leggyorsabban és a leghatékonyabban képes változásra a rezgések 

hatására. A vibráció az alfa-motoneuronok aktiválódását eredményezi, (Burke és Schiller 

1976), amely kiváltja az izmok reflexes válaszát (Eklund és Hagbarth 1966, Lance és mtsai 

1973).  

 

A kutatások során kimutatták, hogy a nagy frekvenciájú és kis amplitúdójú vibráció, 

jellegzetes reflexmechanizmust hoz létre, amely az izmok feszülés növekedésében nyilvánul 

meg. A jelenséget tónusos vibrációs reflexnek (TVF) nevezték el (Johstone és mtsai 1970). A 

vibráció alatt kimutatható volt az érintett izmok elektromos aktivitásának (EMG) fokozódása 

(Bosco és mtsai 1998, DiGiminini és mtsai 2009), amely bizonyította a vibráció alatti 

izomfeszülés növekedését, azaz a tónusának fokozódását. 

 

2.3 A helyi vibráció hatása 

 

Az aktív és passzív mozgatórendszer elválaszthatatlan egységet képeznek. Az ideg-izom 

rendszer akaratlagosan aktivált állapota különböző kontrakció típussal jellemezhető. Ennek 

következménye, hogy az izom munkát végez, amelynek teljesítménye mérhető. Az izomrost 

és a csontok között az inak közvetítenek, amely az ízületi mozgások létrehozásával végzi az 

erőátvitelt. A helyileg alkalmazott vibrációs kezeléseket ezekre a szövetekre fókuszálják, 

mivel hatásuk lokális. A vibráció alkalmazására statikus és dinamikus körülmények között is 

találunk példákat. Azok az erőkifejtések, amelyekben az izom feszülés állandó, az eredés és a 

tapadás távolsága nem változik, izometriás kontrakcióval jellemezhetőek. Ilyenkor az izom 
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ereje (többnyire a gravitációt megtestesítő) külső erővel tart egyensúlyt. Ha az aktivált izom 

hossza csökken, akkor koncentrikus kontrakció jön létre. Ilyenkor az eredési és tapadási 

pontok közelednek egymáshoz, a belső erő legyőzi a külső ellenállást. Abban az esetben, ha a 

mozgató rendszerre az aktuális izomfeszülésnél nagyobb erő hat, az aktivált izom hossza 

megnövekszik, excentrikus kontrakció jön létre. Ilyenkor az eredés és a tapadás távolodik, az 

izom megnyúlás közben fejt ki erőt, miközben feszülése növekszik (Patel és Lieber 1977, 

Huijing 1999, Monti és mtsai 1999, Young és mtsai 2000).  

 

2.3.1 Akut hatás 

 

A rezgés hatása az izmok teljesítményére időben három csoportra bontható: akut 

hatások: a rezgés ideje alatt létrejövő változások, az akut-reziduális hatások: a rezgés 

megszűnését közvetlenül követő változások, és krónikus hatás, amely tartós vibrációs 

edzésprogram által keltett hosszú távú változásokat eredményez (Luo és mtsai 2005).   

A rövid ideig tartó, ritka gyakoriságú rezgések akut hatást válthatnak ki az emberi 

szervezetben. Az így kiváltott hatás tehát a rezgéssel egy időben jelentkezik. Ebben az esetben 

az izmok erőkifejtő képességét és az izom EMG aktivitását a vibráció alatt határozzák meg. 

(Issurin és Tennabaum 1999; Leiberman és Issurin 1997, Rittwerger és mtsai 2003). 

Az izomfeszülés közben létrehozott egésztest vibráció a vázizomzatra oly módon hat, hogy az 

izom mikrostruktúrális szerkezetében nyújtás-rövidülés típusú kontrakciókat idéz elő mono- 

és poliszinaptikus úton (Desmedt és Godaux 1978, 1980).  

Ez az erőfelfutási görbe meredekségét úgy befolyásolja, mintha az erőkifejtést előfeszített 

helyzetből hoztuk volna létre. A vibrációra bekövetkező reflexes izomfeszülés hasonló a 

pliometriás gyakorlatok (szökdelés) alatti izomfeszülés növekedéséhez, amikor az izmot 

erőteljes nyújtás éri, ami kiválthatja a nyújtásos reflexet, és az izomfeszülés növekszik. A 

pliometriás gyakorlatok alatt nagy terhelés éri az inakat és tapadási helyeket. A vibráció alatt 

az izmok megnyújtása kevésbé erőteljes, de gyakoribb, ezáltal az inakra, tapadási helyekre 

gyakorolt egyszeri erőhatás kicsi (Tihanyi és mtsai 2001).  

Az egyénre szabott optimális terhelést a vibrációs frekvencia fokozatos emelését az izom, 

fokozódó elektromos aktivitása kíséri. Az ízületi mozgékonyság növelésnél a legoptimálisabb 

vibrációs frekvencia 30 Hz és amplitúdója 2 mm (Sands és mtsai 2006). A vibráció és az izom 

kontrakció egymást segítő módon működnek, azért, hogy fejlesszék az intrafuzális rostok (3-

12 izomrost burokban hozzá tartozó izomorsóval) trixotrópiáját. Az izomorsó elsődleges 

végződéseit 80 Hz-en lehet stimulálni. A 20 Hz-es rezgés csak a másodlagos végződéseken 
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vált ki alkalmazkodást a Golgi ín receptorokban (Nakajima és mtsai 2009). Az EMG aktivitás 

csúcspontja jelzi az aktivált motoros egység szám maximumát. A vibráció hatékonyságának 

vizsgálatára az izomfeszülés-görbe legmagasabb pontja utáni meredek visszaesés határán 

találjuk az egyéni optimális rezgésszámot. A feszülés-növekedés a nagy motoros egységek 

bekapcsolódásával függ össze, amelyet akaratlagosan csak extrém helyzetekben tudnánk 

aktiválni. A nagy motoros egységek alfa rost beidegzésű gyors izomrostjai miatt az 

izomrövidülés sebessége nő, így a sportmozgások kivitelezése gyorsul. A vibrációs edzés a 

robbanékony erőt igénylő sportágak területén, így a szertornában is, jól hasznosítható.  

 

Di Giminiani és munkatársai (2009), rámutattak arra, hogy a leghatásosabb vibrációs 

frekvencia egyénenként változhat. Az egyénre szabott optimális sűrűségű és terjedelmű 

frekvencia nagyobb emelkedést eredményez a dinamikus izomerőben. Az izmon vagy ínon 

alkalmazott magas frekvenciájú rezgés (50 Hz felett) nem okoz motoneuron ingerlődést, és 

ezáltal izomerő növekedést sem az érintett izmokban (Artero és mtsai 2007, Ekblom és 

Thorstensson 2011, Humphries és mtsai 2004). 

 

2.3.2 Akut visszamaradó hatás 

 

Akut visszamaradó (reziduális) hatás az, amikor a közvetlenül a vibrációs kezelés után 

határozzák meg az izomorsók, a bőr receptorok és az ízületi receptorok szenzoros afferensein 

keresztül közvetített vibráció hatását, egy vagy több izom mechanikai jellemzőire (Roll és 

Vedel 1982, Roll és mtsai 1989; Cordo és mtsai 1993).  

Akut visszamaradó hatást figyeltek meg sorozat terhelés esetén a mozgató- és keringési-, 

valamint az idegrendszerben. A vibrációs edzéshatás megjelenik a neuromuszkuláris rendszer 

stimulálásában is. Ennek következtében stimulálja az izomerőt és a fizikai teljesítmény 

növekedését. Az izomerő és a fizikai teljesítmény növekedését, valamint ennek akut 

visszamaradó hatását tapasztalták (Bazet-Jones és mtsai 2008, Cardinale, Lim 2003, Issurin és 

mtsai 1994, Cochrane és Stannard 2005, Issurin és Tenenbaum 1999, Tihanyi és mtsai 2010, 

Torvinen és mtsai 2002). 

 

Más vizsgálatok nem jártak egyértelmű hatásnövekedéssel. Egyetlen WBV kezelés az 

idő múlásával csökkenő módon javítja a térdfeszítő izmok izometriás erejét, mutatott rá 

néhány placebo-kontrollos tanulmány. Az idő múlásával a függőleges felugrás teszt kezdeti 
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3,2%-os emelkedése, 2,5%-ra esett vissza. Ezeket a hatásokat a beavatkozás után 2 perccel 

mérték, és 60 perc után megszűntek (Torvinen és mtsai 2002). 

 

WBV a robbanékony erőt fejlesztő edzésmódszer hasonló hatást vált ki, mint a 

hagyományos excentrikus-koncentrikus mozgások. Átlagos előképzettségű sportolókon 5x60 

mp 30 Hz 2,5 mm álló helyzetben történő WBV kezelés után az SJ és CMJ függőleges 

felugrás teszteredmények közvetlenül a WBV után növekedtek, szignifikáns változás nélkül. 

30 perccel a beavatkozás után is még a nyugalmi szintnél magasabb volt SJ, viszont a 

nyugalmi szint alá csökkent a CMJ, a hatás 30 perc után elmúlt (Lora és mtsai 2010). 

 

2.3.3 Krónikus hatás  

 

Hosszabb ideig tartó rendszeresen ismétlődő vibrációs edzés krónikus hatást 

eredményez, amely hozzájárul az izomerő növekedéséhez. A vibráció neurális úton idézi elő 

az izmok akut feszülés növekedését. Azt feltételezték, hogy a rendszeresen alkalmazott 

vibráció hatására az izom teljesítménye hasonló, mint az a robbanékony-erő fejlesztő 

edzéseké (Bosco és mtsai 1998, de Ruiter és mtsai 2003, Roelants és mtsai 2004 a,b). 

 

2.4 Egésztest vibráció  

 

Az emberi testben tovaterjedő rezgés frekvenciája változatlan, amplitúdója az érintkezés 

helyétől távolodva fokozatosan csökken. Egyszerre több izomra, illetve az egész test 

mozgására és a mechanikai teljesítményére kedvezőbb hatással van, mint a hagyományos 

súlyzós edzések (Dolny és Reyes 2008). 

 

A vibráció az excentrikus kontrakcióhoz hasonlóan megnöveli a vibrációnak kitett 

izmok erőkifejtését. Hatására az izomorsókban található intrafuzális rostok megnyúlnak, 

ennek során a myotatikus reflex aktiválódik.  A nyújtásból származó ingerület Ia afferens 

gerincvelői kapcsolattal az alfa efferens motoros idegeken keresztül összehúzódási 

válaszreakciót vált ki. A rövid időtartamú nyújtó hatások összegződése fokozatosan növeli az 

izom feszülést és vele együtt az izom elektromos aktivitását (Roll és mtsai 1989). A tónusos 

vibrációs reflex, és az általa kiváltott feszülés-növekedés, a mozgásban résztvevő izmok 
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motoros egységeinek bekapcsolódási számát növelheti, ezáltal az erőnövekedésben is szerepet 

játszik.  

 

Az egésztest vibráció, mint edzés-kiegészítő módszer, a sportfoglalkozások hármas 

felosztása szerinti (bevezető, fő, és levezető) részek mindegyikében a céltól függően 

hasznosítható.  

A szertornászok teljesítményét befolyásolja az izom tónus kialakítása, amely az edzés 

bevezető részének egyik fő feladata. Bemelegítésben való alkalmazása során lehetőség nyílik 

a bemelegítési idő csökkentésére. 1x30 másodperc 30 Hz, 2,5 mm amplitúdó 100 fokos 

térdhajlítású félguggolásban kapott WBV után a függőleges felugrás (CMJ teszt) magassága 

szignifikánsan nagyobb volt (P<0.05) a nyugalmi szinthez képest. A hatást közvetlenül a 

WBV kezelés után a vizsgálati csoportban találták a kontroll csoporthoz képest (Cormie és 

mtsai 2006). A mozgatórendszeren keresztül, a keringési-, az ideg- és az energiaszolgáltató 

rendszer aktiválásával, nyugalmi állapotból optimális verseny- vagy edzéskészenléti állapotba 

juttathatjuk a sportolót.  

 

A WBV-nek egészségmegőrzésben és a rehabilitációban betöltött szerepe is jelentős. A 

kísérletek tanúsága szerint a stroke betegek rehabilitációja esetében, hemiplégek izom 

kontrakcióira eredményen alkalmazták a WBV-t. Időlegesen javította az izmok erőkifejtő 

képességét az akaratlagos izom kontrakciók során. A térdfeszítő izmok izometriás kontrakció 

alatti EMG aktivitásának növekedése közvetett bizonyítéka a rövid idejű neurális 

adaptációnak (Tihanyi 2007). 

 

A vibráció alkalmazása terén nem szabad elfelejtkezni a vibráció egészségkárosító 

hatásairól, amelyekkel számos kutatás foglalkozik. Amennyiben a rezgések intenzitása 4-5 

Hz, nagy amplitúdójú, és a hullámcsúcsok közötti távolság meghaladja a 2 centimétert, a 

rezgéseknek kedvezőtlen hatása lehet. 

Az Európa Tanács felhívja a figyelmet a vibráció következtében felmerülő egészségi- és 

biztonsági kockázatra (izom- és csontrendszer, neurológiai és érrendszeri rendellenességek), 

bizonyos munkakörökben. Meghatározták azokat az expozíciós határértékeket, amelyeknél a 

munkavállaló semmilyen esetben nem terhelhető magasabb vibrációval. 
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2.5 A vibráció szabályozása és a vibráció hatását befolyásoló tényezők  

 

A rezgés frekvenciájától és az amplitúdójától függ az izmok fizikai teljesítményére és az 

izom mechanikai változóira kifejtett hatása. A terhelést optimalizálni kell ahhoz, hogy az 

izomerő nőhessen (Luo és mtsai 2005). A frekvencia és amplitúdó változtatható, azzal 

összefüggésben a hatás eltérően alakul. Ha alacsony frekvenciát alkalmazunk, akkor 

elektromos aktivitás nem mutatkozik, az izomrostok nem aktiválódnak, feszülésük változatlan 

marad. WBV során a mechanikai vibráció frekvenciája a teljesítmény fokozás érdekében 20 

és 40 Hz között, amplitúdója 2-10 mm, időtartama 30-60 másodperc között változtatható. 

(Tihanyi 2006). Optimális a vibrációs terhelés 25-30 Hz és 3-5 mm amplitudó tartományban 

tapasztalható, ez serkentőleg befolyásolja az izom, a gerincvelő motoneuronjait, és 

kapcsolódásain keresztül az összes motoneuront, amely kiváltja a tónusos vibrációs reflexet 

(Cardinale és Lim 2003). Ezen a frekvencia-tartományon belül az izmok a vibrációra 

reflexválaszként összehúzódással és elernyedéssel reagálnak. Egyik oldali statikus, maximális 

intenzitású térdnyújtás tesztben (MVC) akut esetben csökkent a teljesítmény (P<0.05), és 24 

óra elteltével a hatás elmúlt. Nem volt szignifikáns változás a tesztoszteron és kortizol 

szintekben, mert az alacsony, 30 Hz frekvenciájú WBV nem volt elég hatékony inger a 

neuromuszkuláris rendszer aktiválásához (Erskine és mtsai 2007). Az alkalmazkodási 

folyamatokhoz az adekvát intenzitás megválasztásán kívül a minimális ismétlésszám kb. 5-10 

szükséges, a pihenő idő a terhelési egység időtartamával arányosan változik.  

A mechanikai rezgések másik fő terhelési összetevője a vibráció amplitúdója. A vizsgálatok 

0,3 és 0,5 mm közötti értéket találták hatékonynak. Az így adagolt terhelés női röplabdázó 

élsportolóknál átlagosan 4,2 cm-rel javította a helyből, páros lábbal végzett 

súlypontemelkedést. Hatására a felugrás mechanikai mutatói a sportolók kipihent állapota 

után szignifikáns javulást mutattak. A vibrációs edzés-eszköz az izmok elasztikusságát és 

regenerációját is segítheti az izmok ernyedt állapotában, kedvezőbb feltételt teremtve a 

következő edzés megkezdésére Bosco és munkatársai (1998) által végzett kutatások szerint. 

A vibrációnak a frekvenciától függő akut hatása van. Az alacsony és a magas frekvencia is 

növelheti az izomerőt, ami összefüggést mutat az a vizsgált személyek edzettségével vagy a 

vizsgált életkorával (Bazett-Jones és mtsai 2008, Di Giminiani és mtsai 2009). 

 

2.5.1 Az alsó végtagra gyakorolt akut visszamaradó hatás 

 



 16 

Számos tanulmány a vibrációs behatást követően nem számol be akut visszamaradó 

hatásról. Az izometriás erőkifejtés mutatói nem változtak, sőt enyhén visszaestek (Rittweger 

és mtsai 2003 de Ruiter és mtsai 2003, Torvinen és mtsai 2002, Artero és mtsai 2007). CMJ-

maximális teljesítmény és CMJ maximális erőkifejtés, valamint az izometriás térdfeszítés és 

függőleges felugrás közben az iEMG egyik izomnál sem változott (Cormie 2006). Ennek okát 

abban látták, hogy az alkalmazott frekvencia (40 Hz) és a vibráció terjedelme fáradságot 

okozott, amely negatívan befolyásolta az izmok teljesítményét. A kisebb frekvenciájú hatás 

(20 Hz) szignifikáns, 4-10% (P<0.001) magasugró teljesítmény-emelkedést idézett elő a 

kutatók edzetlen vizsgálati személyeinél (Cardinale és Lim 2003). 

 

A vibrációnak az idegrendszeri alkalmazkodásra, az erőkifejtésre és a sebességre 

gyakorolt hatását függőleges felugrási és vágtafutási tesztekkel vizsgálva, arra a 

megállapításra jutottak a szerzők, hogy a rövid ideig tartó 2-2 perc, 26 Hz, 11 mm ,40 mp 

pihenő idővel végrehajtott, 5 napon át ismétlődő, majd 2 nap pihenő után 4 nap ismétlődő, 

alsó végtagon közölt WBV, átlagos előképzettségű sportolók esetében nem növeli a 

teljesítményeket (Cochrane és mtsai). 

  
 A vizsgálatok során az alsó végtag WBV ingerlés következményeként akkor 

tapasztaltak a dinamikus izommunkában hatásnövekedést, ha többszöri 5-10 alkalommal 

történt a vibráció. Az egyszeri vibrációs ingerlés ritkán eredményez akut visszamaradó 

emelkedett teljesítményt (Cormie és mtsai 2006, Torvinen és mtsai 2002). 

A vibráció akut visszamaradó hatása 2 és 8 perc között jelentkezik (Bazett-Jones és mtsai 

2008, McBride és mtsai 2010). 

 

2.5.2 A hormonrendszerre gyakorolt hatás 

 

WBV hatására a neuromuszkuláris rendszer fiziológiai alkalmazkodási folyamata 

befolyásolja az izomerő és a teljesítmény növekedését azáltal, hogy nő a vérkeringés 

sebessége és a hormonszint változása a vérben. A szakirodalomból kitűnik, hogy az 

erőedzéseknek akut hatása van a tesztoszteron (Tn) emelkedésre és a növekedési hormon 

kiválasztására (GH), amely az izomerő növekedésének feltétele (Ahtiainen és mtsai 2003, 

Bosco és mtsai 1996, Häkkinen és Pakarinen 1995, Kraemer és Ratamess 2005). Egyes 

kutatók arról számoltak be, hogy a tesztoszteron-szint erőteljesebben emelkedik, ha van 

erősportolói előképzettsége a vizsgált személyeknek (Ahtiainen és mtsai 2004). 
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Alsó végtagra gyakorolt 26 Hz, 4 mm amplitúdójú WBV terhelésről megállapították, 

hogy hatására a tesztoszteron-szint, a térdfeszítő izom ugró teljesítménye növekedett, a 

növekedési hormon és kortizol szint csökkent, valamint az EMG aktivitás is csökkent, a 

neuromuszkuláris hatékonyság viszont nőtt, az explozív edzéshatáshoz hasonlóan (Bosco és 

mtsai 2000). 

A nyálból és a szérumból kimutatható kortizol és dehidroepiandrosteron koncentrációk 

korrelálnak. Ezeknek a hormonoknak a működésére a 65-100 % intenzitású edzés esetén van 

hatással, amely nyálból is kimutatható (Cadore és mtsai 2008).  

 

Az ellenállásos edzés WBV hatással kombinált programja az önálló súlyzós edzéshez 

viszonyítva nem jelentet többletnövekedést az izometriás maximális erőkifejtésben és a 

mechanikai teljesítményben. A WBV edzés önmagában nem növeli az izometriás maximális 

erőkifejtést és a mechanikai teljesítményt, annak ellenére, hogy GH növekedett (Kvorning és 

mtsai 2006).  

 

Ugyanakkor beszámoltak arról is, hogy a megemelkedett tesztoszteron hormon-szint 

többféle hatás együttes következménye. Többek között befolyásolja a vibráció közlési módja, 

az ismétlésszám, a sorozatszám, a pihenő idő és az alkalmazott terhelés nagysága (Kraemer és 

Ratamess 2005). 

 

Más kutatók arra világítottak rá, hogy az anabolikus hormonok emelkedésében 

meghatározó volt a feladatok során munkát végző izomzat tömege (Hansen és mtsai 2001). 

A különböző tömegű izom vibrációs edzése az izom mechanikai funkcióinak arányos 

változását eredményezi. A kutatók szignifikáns emelkedést tapasztaltak a tesztoszteron és 

növekedési hormonszintben, amikor az alsó végtagon alkalmazott WBV hatását 

tanulmányozták. Ezzel magyarázták a fizikai teljesítmény emelkedését (Bosco és mtsai 2000, 

Kvorning és mtsai 2006).  

 

2.5.3 Az alsó végtagra gyakorolt krónikus hatás  

 

Rendszeres edzések hatására a nagy motoros egységek ingerküszöbe csökken, és a 

neurális adaptáció során a vizsgálati személyek képesek lesznek azokat a motoros egységeket 

is működtetni az akaratlagos izom kontrakciók során (Sale és mtsai 1983, Sale 1988). A 
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neurális adaptáció rövid időn belül (1-4 hét) bekövetkező folyamat, amelyet később az 

izomszöveti adaptáció követ. Kimutatható jelei pl. az izomrost vastagodás, csak hat-nyolc hét 

után fedezhetők fel (Moritani 1992). Több tanulmány a WBV edzés hosszú távú hatását 

vizsgálta az izmok teljesítőképességére. Tíz egymást követő napon alkalmazott, naponta 5x90 

másodperc függőleges, 26 Hz-es 10 mm amplitúdójú szinuszos edzésszerű vibráció, javulást 

eredményezett a mechanikai teljesítményben, a függőleges felugrás tesztekben (Bosco és 

mtsai 1998). Úgy tűnik azonban, hogy 10 nap túl kevés ahhoz, hogy a WBV hosszú távú 

hatásait egyértelműen meg lehessen határozni.  

Két hónap WBV kezelés az alsó végtagok izometriás térdfeszítési erőkifejtését növelte 

(3,7%-kal P=0,034). Négy hónap (heti 3-5 alkalommal végzett) WBV beavatkozás után már a 

függőleges felugrás magassága is szignifikánsan emelkedett (8,5%-kal P=0.001), fiatal, nem 

sportoló felnőtteken (Torvinen és mtsai 2002). Ugyanebben a cikkben olvasható, hogy négy 

hónap után nem találtak változást a kéz szorítóerejében, az ingafutás teljesítményben, 

valamint az egyensúly megtartásban. Mivel ezeket a hosszú távú kísérleteket nem ellenőrizték 

kontroll csoporttal, nem dönthető el, hogy az erő és felugrás teljesítményekre gyakorolt hatás 

a padon végzett gyakorlatoknak vagy az izomaktivitás alatt kiváltott vibrációnak 

tulajdonítható. 12 hetes 35-40 Hz, heti három alkalommal WBV, és hagyományos ellenállásos 

edzést végzett az összesen 67 edzetlen női vizsgálati személy, melyet edzéshatás nélküli 

kontroll csoporttal ellenőriztek. A vizsgálat célja térdfeszítő izomerő változásainak kimutatása 

volt különböző típusú edzések hatására. A WBV csoportnál az EMG aktivitás, az izometriás 

és dinamikus térdfeszítő erőkifejtés, és a függőleges felugrás magassága szignifikánsan 

növekedett, de a hagyományos edzésmunkát végző csoportnál nem változott. Az eredményből 

következik, hogy az erőnövekedés főleg az idegi alkalmazkodás eredménye (Delecuse és 

mtsai 2003). 

Kilenc héten keresztül végzett vibrációs edzésről (1-5 hét 20 Hz, utolsó 4 hét 25 Hz 

4mm amplitúdójú és progresszíven emelkedő ismétlésszám mellett) megállapították, hogy a 

vibrációval kombinált program után nem növekedett a maximális izometriás alsó végtagi 

erőkifejtés és a mechanikai teljesítmény a hagyományos súlyzós edzéshez viszonyítva, annak 

ellenére, hogy az edzés során emelkedett a növekedési hormon szint (Kvorning és mtsai 

2006). 

Ugyanakkor egy hathetes, ugyancsak progresszívan emelkedő intenzitású WBV 

programról kimutatták, hogy nem élversenyzőkre nézve is hatékony lehet. A függőleges 

felugrás teszt magasabb értéket mutatott (P<0.001) a WBV-vel kezelt átlagos előképzettségű 

csoport esetén a kontrollhoz viszonyítva (Hawkey 2012).  
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Egy másik tanulmány öt-hét emelkedő intenzitású és alsó végtagra irányuló WBV 

terhelés után a vágtafutás sebességét, a térdhajlító izom mozgásterjedelmét, a függőleges 

felugrás nagyságát és az egyensúlymegtartás változásait vizsgálta. A következtetésük az volt, 

hogy a WBV növeli az erőt, de többek között a vágtafutás sebességét nem (Cole és Mahoney 

2010). 

Nyolc hetes, heti 3 alkalommal (30 Hz) 5x40 másodpercig végzett alsó végtagra irányított 

WBV edzés növelte (P<0,001) a függőleges felugrás és a térdfeszítő erőkifejtés nagyságát, az 

átlagsebességet és teljesítményt a hivatásos balett táncosoknál (Annino és mtsai 2007). 

 

2.6 A vibráció hatása a felső végtagon 

 

Különböző támaszhelyzetben a talaj reakció erő nagysága eltérő. Mellső 

fekvőtámaszban például 30,48 cm magasított kéztámasz helyzetben a testsúly 0.55±0,05%-a 

nehezedik a karra, szemben a hagyományosan talajszintben történő végrehajtással, ahol ez az 

adat 0.64±0,04 % (Wurm és mtsai 2010). Ez átlagosan 490 N nehézségi erőt és statikus 

munkavégzését jelent elsősorban a triceps brachi és pectoralis maior izmokban fekvőtámasz 

kiinduló helyzetben. (Gouvali és Boudolos 2005). 

 

2.6.1 Az izmok, inak közvetlen vibrációja  

 

A legtöbben hordozható vibrációs eszközzel, lokálisan stimulálták a könyökfeszítő, 

illetve könyökhajlító izmot. Az izom ingerlését követő hatásokat tanulmányozták (Issurin, 

Tenenbaum 1999, Liebermann, Issurin 1997, McBride és mtsai 2004, Mischi és Cardinale 

2009). Lokálisan alkalmazott, elnyújtott izom-vibrációról kimutatták, hogy növeli a nyújtási 

reflex amplitúdóját, a motoros egység kisülési arányát és az erő fluktuációt a kéz kis izmaiban 

(Shinohara 2005). A biceps ínon alkalmazott vibrációja nem növelte a neuromuszkuláris 

teljesítményt a beavatkozás során, vagy közvetlenül edzés után (Moran és mtsai 2007). 

 

2.6.2 Az izmok együttes vibrációja 

 

Az alsó végtag esetében végzett vibrációs edzésnél azt tapasztalták, hogy a vibrációs 

edzés hatásosabb, ha az alsó végtagi izmok dinamikus terhelésnek vannak kitéve a vibráció 

alatt. A felső végtag vizsgálatánál, nagy súlyokkal végeztettek karhajlításokat, mialatt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mischi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cardinale%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cardinale%20M%22%5BAuthor%5D
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vibrációt is alkalmaztak (Issurin és mtsai 1994), és azt találták, hogy három hetes edzés alatt 

jelentősen nőtt a karhajlító izmok maximális erőkifejtése. Az említett szerzők valamennyien 

szignifikáns izomerő, teljesítmény és EMG aktivitás növekedésről számoltak be. Mellső 

fekvőtámaszban WBV által stimulált triceps brachii izom EMG aktivitása statikus helyzetben 

kisebb (0.3%–0.7%), dinamikus viszonylatban erőteljesebb (0.2%–1.0%) emelkedést 

mutatott, amely az amplitúdó (4 mm) és a frekvencia (25, 30, 35, 40, 45 Hz) növelésével 

tovább emelkedett.  (Hazell és mtsai 2007). A karhajlító izom erejének fejlesztése kapcsán, 

neuromuszkuláris alkalmazkodást tapasztaltak az olasz professzionális ökölvívóknál. A 

vizsgálati csoport tagjai testsúlyuknak 5 %-os ellenállásával végeztek edzésmunkát. 

Véletlenszerűen egyik karra mechanikai rezgéssel (5 x 1 perc, 30 Hz, 6 mm, 60 mp 

pihenővel) a másik karral vibráció nélküli izometriás edzésmunkát végeztek. A kísérlet alatt a 

kar kismértékben hajlított volt. A vizsgálat eredményeképpen a vibrációval kezelt végtag 

mechanikai teljesítménye (P<0,001) emelkedett, és csökkent az EMG/P hányados (P<0,001). 

Az EMG aktivitás a vibráció alatt megemelkedett (P<0,001), utána nem változott (Bosco és 

mtsai 1999). 

 

Egyetlen tanulmányban találkozhatunk részben az egésztestet érintő vibráció 

alkalmazásával, amelyet a felső végtag alátámasztásával végeztek. A vizsgálati személyek 

térdelőtámaszban nyújtott karral helyezkedtek el a vibrációs padon. Szignifikáns emelkedést 

tapasztaltak karról való függőleges ellökődés tesztgyakorlat során (Cochrane, Stannard 2005). 

Hormonális választ a felső végtag izomcsoportok vizsgálatában mindezidáig nem mutattak ki. 

 

2.7 Az állásstabilitás vizsgálata  

 

2.7.1 Az egyensúlyozás szabályozó mechanizmusa 

 

Az emberi test helyzete viszonylag instabil, tekintettel arra, hogy test tömegközéppontja 

az alátámasztási pont felett helyezkedik el. Az egyensúlyi helyzet megtartása tanulási 

folyamat eredménye és az egyik legnehezebben fejleszthető képesség. Az egyensúlyozást az 

idegrendszer és vele szoros összefüggésben a mozgató rendszer akaratunktól független 

mechanizmusai szabályozzák. Mozgás vagy testhelyzetek megtartása során az izmok 

működése és az ízületek helyzete folyamatosan alkalmazkodik (Mayer 2007).  
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A mozdulatlannak tűnő testhelyzet, apró ide-oda helyzetingadozásokból, testlengésekből áll. 

Álló helyzetben a függőleges helyzettől való kisebb eltéréseket az addig tónusban levő 

izomcsoportok kisebb ellazulása, majd a tónus újbóli növekedése kompenzálja (Fonyó 2003). 

A testtartás biztosítása a vizuális, a vesztibuláris és a szomatoszenzoros információk 

idegrendszeri analizálásán keresztül valósul meg.
. 

Ha a központi idegrendszerbe érkező 

információ hiányos (pl.: vizuális kontroll hiánya), akkor egy másik alrendszer próbálja 

kompenzálni (Friedrich és mtsai 2008).
 
Az aktuális testhelyzetet a központi idegrendszer az 

egyén adottságainak megfelelően a beérkező információk alapján szabályozza (Dozza és 

mtsai 2007). 

 

Az egyensúlyérzékelésben jelentős szerepe van az érzékszerveknek és a központi 

idegrendszer szabályozó tevékenységének. Az egyensúly képesség a motoros cselekvések 

közben az információ felvételét, feldolgozását, leadását és folyamatos ellenőrzését foglalja 

magában (Maurer és mtsai 2000). Több érzékszerv együttes munkájának eredménye, melyek 

közül a legjelentősebbek a vesztibuláris rendszer, a propriocepció mozgásérzékelő kinesztézia 

(Frenkl 1995), a tapintással összefüggésben a propriocepció és a vizuális analizátor (Maurer 

és mtsai 2006).  

A proprioceptív rendszer az alátámasztási felülettel való kontaktus során szolgáltat 

információkat. Állásban az alsó végtagok, kézállásban a felső végtagok mozgásmintáinak 

szabályozásában meghatározó (Buchanan, Horak 1999). 

 

A vesztibuláris kontroll elsősorban a törzs stabilizálásában játszik szerepet (Creath és 

mtsai 2008), ugyanakkor részt vesz a fej és a törzs beállításában és a soleus-reflexben (Taube 

és mtsai 2008). A vizuális információk ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulnak a 

stabilitás biztosításához (Fitzpatrick és mtsai 1994). Az oldalirányú lengés szabályozása a 

kisagy feladata, a vermis pedig az előre-hátrairányuló lengést szabályozza (Umemura és 

mtsai 1989). 

A boka ízület a testet érő kismértékű anterior-posterior irányú kilengéseit dorzál- vagy 

plantárflexióval, a mediál-laterál irányú erőhatásokat a pro-és szupinátorokkal kompenzálja, 

helyreállítva az egyensúlyi helyzet megváltozását. A test súlypontja ilyenkor a kényszerítő 

erő irányába mozdul el és megközelíti az alátámasztási felület határát. A csípő ízület nagyobb 

erő hatására lép működésbe, azoknál az egyensúlyvesztéseknél, amikor a bokaízületet 

áthidaló izomcsoportok feszülése, vagy ernyesztése nem tudja helyreállítani az egyensúlyi 

helyzet (Gorgy és mtsai 2007). A csípőízület flexiós-extenziós mozgásának hatására a test 
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súlypontja az erővel ellentétes irányba mozdul el. Mediál-laterál irányú erő hatására az 

abduktor és adduktor izmok feszülésváltozása kompenzálja az egyensúlyi helyzet 

megváltozását. 

 

Különböző testhelyzetekben eltérő az ízületek szerepe az egyensúly megtartásban. 

Alapállásban, szaggitális síkban a bokaízületet áthidaló izmok működése dominál (boka 

stratégia). Széles terpeszállásban a csípőstratégia jelentősebb. A szaggitális síkban történő 

elmozdulások kompenzálása esetén mindkettő szerepe nő (Gatev és mtsai 1999). 

Az izomfáradás vagy az életkor előre haladtával (Wolfson 1992) az izomtónus csökkenése, 

illetve az izom aktuális kondicionális állapota befolyásolja az egyensúlymegtartását. Egy 

lábon állásban, a boka körüli izmok fáradtságának hatására romlik a poszturális kontroll 

(Yaggie, McGregor 2002). 

 

2.7.2 A vibráció hatása a stabilometriás mutatókra 

 

A vibrációval kapcsolatos szakirodalomban fellelhető eredmények igazolásaként (Sitjá 

és mtsai 2012) véletlenszerűen kiválasztott protokollal ellenőrzése során megállapította, hogy 

az idős emberek esetén a vibrációs edzésmódszer kimutatható különbséggel jobban fejleszti 

az egyensúlymegtartást, mint a hagyományos egyensúlyozó edzés. 

Néhány tanulmány elemezte a WBV edzés hatásait az izom teljesítményre és egyensúlyozásra 

átlagos (egészséges) vizsgálati személyeken (Torvinen és mtsai 2002). Fiatal felnőtteken 

alkalmazott két, illetve négy hónap WBV edzés után a dinamikus és statikus egyensúlyozás 

nem változott szignifikánsan (Torvinen és mtsai 2002). 

A vibráció gyógyászati, rehabilitációs célú felhasználása egyre jobban kezd elterjedni. A 30 

és 50 Hz közötti egésztest vibráció a biológiai rendszerre hatással van: fiziológiai 

változásokat idéz elő a bőrreceptorok, az izomorsó, az ízületi mechano-receptorok, és a 

vesztibuláris rendszer területén, hatására változik az agykérgi aktivitás, neurotranszmitter és a 

hormon koncentráció (Schuhfried és mtsai 2005). 

A térd propriocepció és egyensúlymegtartást vizsgáló WBV hatástanulmányban 24 

mérsékelten edzett sportoló vett részt. A kísérleti alanyok egyik csoportja négy héten át 

összesen 12 WBV edzésen vett részt, míg a kontroll csoport tagjai ugyanazt az edzésmunkát 

WBV nélkül végezték. Az első a hatodik és a tizenkettedik edzés után 30 és 60 fokos 

térdhajlítási tartományban vizsgálták a statikus, és az előre és oldalra, egy lábra történő 

mélybeugrással a dinamikus egyensúlymegtartást. A dinamikus egyensúlymegtartás a WBV 
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csoportnál jelentősen javult, míg a statikus feladatokban nem változott (Amano és mtsai 

2011). 

Hathetes, hetente háromszor alkalmazott egésztest vibráció a hatvan év feletti férfiaknál 

és nőknél szignifikánsan javította a járásra és az egyensúlyozó képességre kidolgozott 

kvalitatív skála pontértékeit Bruyere és munkatérsai (2005) vizsgálata szerint. 

Két hónapos, heti három alkalommal két perc időtartamú 27 Hz frekvenciával végzett 

vibrációs edzéssel jelentős, 18%-os javulást mutattak ki idős emberek egyensúly megtartásban 

(Runge és mtsai 2000). 

Két hónapon át, heti egy alkalommal 4 perc 12-20 Hz intenzitású WBV alkalmazásának 

hatásait figyelték negyven, átlagosan 72 éves idős ember esetében. A kontroll csoport 

eredményeihez hasonlítva a vibrációval kiegészített edzésprogramban résztvevők esetében -- 

egyebek mellett -- az egyensúly megtartásra vonatkozó tesz gyakorlatban is (egy lábon állás) 

szignifikáns javulás mutatkozott (Kawanabe és mtsai 2007). 

WBV edzés javítja a térd propriocepciót és ezzel összefüggésben az egyensúlyozást ACL 

(anterior cruciate ligament) rekonstrukciós műtéten átesett sportolóknál (Moezy és mtsai 

2007). A testlengések csökkenéséről számoltak be idős női kísérleti személyek hat hónapos 

WBV edzését követően (Verschueren és mtsai 2004). 

Ness és munkatársai (2006) tanulmányozták a vibráció hatását hemiplég betegeken. A 

szerzők arról számoltak be, hogy a hathetes, heti öt alkalommal alkalmazott, 30 Hz 

frekvenciájú egésztest vibráció nem eredményezett jelentős javulást az egyensúlyozás mért 

váltózóiban. 

A WBV edzés pozitív hatása megmutatkozott a testlengések kontrollja felett a mérsékelt 

multiplex sclerosis csoportban (Schuhfried és mtsai 2005). Az egyensúlymegtartást vizsgáló 

WBV hatástanulmányban 75 fő 80 év körüli idős kísérleti személyt vizsgáltak. A vizsgálati 

személyek 38 főből álló egyik csoportja nyolc héten át 5 ×1 perc, 15–30 Hz és 2–8 mm WBV 

edzésen vett részt, míg a kontroll csoport tagjai ugyanazt az edzésmunkát WBV nélkül 

végezték. Többek között vizsgálták a statikus, és a dinamikus egyensúlymegtartást a negyedik 

és nyolcadik héten, valamint hat hónap elteltével, az esések számát figyelembe véve. A 

dinamikus egyensúlymegtartás mindkét csoportnál, de a WBV csoportnál jelentősen javult, 

amely csökkentheti az esésből származó sérüléseket (Pollock és mtsai 2012). 
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2.8 A tornászokon végzett vibrációs vizsgálatok 

 

A mechanikai vibrációt ma már széles körben és egyre kifinomultabban alkalmazzák a 

versenysportban, a rehabilitációban, a rekreációban. Ezt az edzésmódszert a világ élvonalába 

tartozó orosz és kínai szertornászok felkészítésében eredményesen alkalmazták már az 

erőfejlesztésben és a regenerálódási folyamatok felgyorsításában. 

A rezgést, (képességfejlesztő, ízületi mozgásterjedelem növelését célzó) stretching 

gyakorlatokkal kombinálva ízületi mozgáshatáron, a hajlékonyság fejlesztésére is 

alkalmazható (Van Zyl és mtsai 2011). Fiatal tornász lányok egy csoportjánál, statikus spárga 

helyzetben, ízületi mozgáshatáron, 4x10 másodperc 30 Hz frekvenciájú, 2mm amplitúdójú 

vibrációs edzéshatás után, az ízületi mozgásterjedelemben, a nem domináns alsó végtag 

esetén szignifikáns javulást (P=0.32) találtak a kontroll csoport eredményeihez képest 

(McNeal és mtsai 2011). 

Ernyesztő hatású gyakorlatokban alkalmazva a rezgéssel, lerövidíthetjük a regenerációs időt, 

ezáltal növelhetjük az edzések hatásfokát. Az egésztest vibrációnak kitett izom hőmérséklete 

gyorsabban és nagyobb mértékben emelkedik, mintha azt kerékpározással vagy passzív meleg 

vizes fürdővel érték volna el (Cochrane és mtsai 2008). 

 

Jól edzett tornászokon az ízületi mozgásterjedelem és a felugrás teljesítmény változásait 

figyelték meg WBV-vel és statikus, nyújtó hatás közben alkalmazott WBV esetén. Azt 

találták, hogy (30 Hz, 2 mm amplitúdójú izomcsoportonként 15 másodperc WBV) terhelés 

hatására mindkét csoportban növekedett az ízületi mozgásterjedelem, a nyugalmi szinthez 

képest szignifikáns különbséggel. A tesztelés során a statikus nyújtással kiegészített vibrációs 

csoport kis mértékben jobban teljesített, de a különbség 30 perc után teljesen megszűnt. A 

felugrás tesztekben a nyújtó hatás nélküli csoport mutatott jobb teljesítményt, szignifikáns 

különbség nélkül. A hatást egy, 15 és 30 perccel a beavatkozás után is ellenőrizték, amely 

során azt találták, hogy az idő múlásával a hajlékonyság mértéke kis mértékben növekedett az 

erőkifejtés nagysága pedig csökkent (Dallas és Kirialanis 2013). 

 

A kézállás a versenytorna egyik legjellegzetesebb és egyben egyik legfontosabb 

testhelyzete. A technikailag helyes végrehajtása minden szeren meghatározza a gyakorlatok 

színvonalát. A vizuális kontroll hiánya kézállásban jelentősen növeli az instabilitást. 

Kézállásban a test tömegközéppont függőleges vetületének kitérése vertikális irányban nyitott 

szemmel 77,8 mm, csukott szemmel 89,9 mm (P<0,05). Az egyensúly megtartásában 
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elsősorban a csukló és vállízületet áthidaló izmok vesznek részt. Az egyensúly megtartásban 

közreműködő szabályozó mechanizmusok közül a központi és perifériás látás együttesen 

egyharmad arányban vesz részt (Gautier és mtsai 2007). 

 

2.9 A szakirodalomból levonható következtetések 

 

1. WBV során a mechanikai vibráció frekvenciája a teljesítmény fokozás érdekében 20 

és 40 Hz között, amplitúdója 2-10 mm, időtartama 30-60 másodperc között 

változtatható. Egy edzés 5-10 sorozatból tevődik ki. Az alacsony és a magas 

frekvencia is növelheti az izomerőt, ami összefüggést mutat az a vizsgált személyek 

edzettségével vagy életkorával. Tapasztalatok támasztják alá, hogy a leghatásosabb 

vibrációs frekvencia egyénenként változhat. Az egyénre szabott optimális sűrűségű és 

terjedelmű frekvencia nagyobb emelkedést hoz létre a dinamikus izomerőben. 

2. A rövid ideig tartó, ritka gyakoriságú rezgések akut hatást válthatnak ki az emberi 

szervezetben. Az így kiváltott hatás a rezgéssel egy időben jelentkezik. Ebben az 

esetben az izmok erőkifejtő képességét és az izom EMG aktivitását a vibráció alatt 

határozzák meg. 

3. Akut visszamaradó (reziduális) a hatás, amikor közvetlenül a vibrációs kezelés után 

határozzák meg vibrációs hatást, egy vagy több izom mechanikai jellemzőire 

vonatkoztatva. Akut visszamaradó hatást figyeltek meg sorozat terhelés esetén a 

mozgató- és keringési-, valamint az idegrendszerben. A vibrációs edzéshatás 

megjelenik a neuromuszkuláris rendszer stimulálásában is. Ennek következtében 

stimulálja az izomerő és a fizikai teljesítmény növekedését akut és akut visszamaradó 

hatással. A vizsgálatok során az alsó végtag WBV ingerlést követően akkor 

tapasztaltak a dinamikus izommunkában hatásnövekedést, ha többszöri, 5-10 

alkalommal történt a vibráció. A vibráció akut visszamaradó hatása 2 és 8 perc között 

jelentkezik. 

A vibrációs behatást követően nem mindig jelent meg akut visszamaradó hatás. Az 

izometriás erőkifejtés mutatói nem változtak, sőt enyhén visszaestek. Ennek az volt az 

oka, hogy nem adekvát frekvenciát és amplitúdót alkalmaztak, így az alkalmazott 

frekvencia (40 Hz) és a vibráció terjedelme fáradságot okozott, mérsékelte az izmok 
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teljesítményét. A kisebb frekvenciájú hatás (20 Hz) szignifikáns javulást okozott a 

dinamikus erőkifejtésben. 

Hosszabb ideig tartó, rendszeresen ismétlődő vibrációs edzés krónikus hatást 

eredményez, amely hozzájárul az izomerő növekedéséhez. A vibráció neurális úton 

idézi elő az izmok akut feszülés-növekedését, amely hosszú távon élettani mutatók 

adaptácóját eredményezheti. A rendszeresen alkalmazott vibráció hatása az izom 

teljesítményre a robbanékony-erő fejlesztő edzésekéhez hasonló.  

 

4. Több kutató a WBV edzés hatásait a felső végtag irányából induló rezgések 

vizsgálatára is kiterjesztette, mivel az alsó végtag izomszerkezete hasonló, mint a felső 

végtagé. Hordozható vibrációs készülékkel lokálisan stimulálták a könyökfeszítő, 

illetve könyökhajlító izmot, miközben az izom ingerlését követő hatásokat 

tanulmányozták. Lokálisan alkalmazott, elnyújtott izom vibráció növelte a nyújtási 

reflex amplitúdóját, a motoros egység kisülési arányát és az erő fluktuációt a kéz kis 

izmaiban.  

A felső végtag vizsgálatánál, nagy súlyokkal végeztettek karhajlításokat, mialatt 

vibrációt is alkalmaztak. Háromhetes edzés alatt jelentősen nőtt a karhajlítók 

maximális erőkifejtése. Mellső fekvőtámaszban WBV által stimulált triceps brachii 

izom EMG aktivitása statikus helyzetben kevésbé, dinamikus viszonylatban 

erőteljesebb emelkedést mutatott, amely az amplitúdó és a frekvencia növelésével 

tovább emelkedett. 

 

Felső végtagra irányuló WBV hatásaiól a szakirodalomban nem találtunk kutatásokat 

és követhető tapasztalatokat. Egyetlen tanulmányban találkozhatunk részben az 

egésztestet érintő vibráció alkalmazásával, amelyet a felső végtag alátámasztásával 

végeztek, ahol szignifikáns emelkedést tapasztaltak karról való függőleges ellökődés 

tesztgyakorlat során. Hormonális választ a felső végtag izomcsoportok vizsgálatában 

mindezidáig nem mutattak ki.  

 

5. WBV hatására a neuromuszkuláris rendszer fiziológiai alkalmazkodási folyamata 

befolyásolja az izomerő és a teljesítmény növekedését azáltal, hogy nő a vérkeringés 

sebessége és a hormon szint változása a vérben. A szakirodalom szerint az 

erőedzéseknek akut hatása van a tesztoszteron emelkedésre és a növekedési hormon 
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kiválasztására, amely az izomerő növekedés feltétele. A tesztoszerton-szint 

erőteljesebben emelkedik, ha a vizsgált személyeknek van erősportolói előképzettsége.  

Ugyanakkor beszámoltak a kutatók arról is, hogy a megemelkedett tesztoszteron 

hormonszintet, többek között befolyásolja a vibráció közlési módja, az ismétlésszám, a 

sorozatszám, a pihenő idő és az alkalmazott terhelés nagysága. 

Tapasztalat igazolta, hogy az anabolikus hormonok emelkedésében meghatározó volt a 

feladatok során munkát végző izomzat tömege. A különböző tömegű izom, vibrációs 

edzése, az izom mechanikai funkcióinak arányos változását eredményezi. Szignifikáns 

emelkedést tapasztaltak a tesztoszteron és növekedési hormonszint esetében az alsó 

végtagon alkalmazott WBV hatására, párhuzamosan a fizikai teljesítmény 

emelkedésével.  

6. Fiatal felnőtteken alkalmazott 4 perc WBV edzésről 15,7% egyensúlyfejlődés 

mutatkozott a térd propriocepció és egyensúlymegtartást vizsgáló WBV 

hatástanulmányban. A dinamikus egyensúlymegtartás a WBV csoportnál jelentősen 

javult, míg a statikus feladatokban nem változott.  

Vibráció hatására nem mindig mutatható ki az egyensúlyozás javulása. Négy hónapon 

át, heti 3-5 esetben, 4 perces WBV hatását vizsgálták a dinamikus és statikus 

egyensúly megtartásnál, de egyensúly-tartás esetében sem tapasztaltak számottevő 

változást. 

 

A szakirodalom áttanulmányozása során látható, hogy a kutatók döntően az alsó végtag 

irányából közölt vibrációs hatások sokoldalú és részletes elemzésére terjednek ki. A vibráció 

erős ingerként hat a neuromuscularis rendszerre, az izom- és csontszövetekre és a hormonális 

rendszerre is. Egyszerre több izomra, illetve az egész test mozgására és a mechanikai 

teljesítményére hatással van. A vibráció szerteágazó hatását a felső végtagra közölt WBV 

esetében kevéssé vizsgálták. Ezek alapján azt tűztük ki célul, hogy az egésztest vibráció 

hatását vizsgáljuk a felső végtagi izmokra, a fizikai teljesítményre, a hormonális szintre és az 

egyensúlyozásra, edzett és kevésbé edzett tornászok esetében. 

 

Feltételezésünk szerint az izom mechanikai teljesítménye fokozható a vibrációs 

edzéshatással kiegészítve és az elasztikus energia visszanyerésével, a könyökfeszítő izom 

esetében is. 



 28 

3  CÉLKITŰZÉSEK 
 

3.1 Akut visszamaradó hatás megfigyelések egyetlen sorozat egésztest 

vibráció után a mechanikai mutatókra 

 

 Mechanikai mutatókra gyakorolt akut visszamaradó hatás feltárása egésztest vibráció 

beavatkozás után közvetlenül és 10 perccel a levegőben tartózkodási időtartamára, az 

erőközlés időtartamára (támasz fázis), a levegőben tartózkodási időtartam és az 

erőközlés időtartam hányadosra, és az impulzusra.  

 

 A mechanikai vibráció hatásának összehasonlítása a vizsgálati személyek által 

választott – jellemzően kis amplitúdójú - karhajlítás-nyújtással végrehajtott teljes 

karhajlítás-nyújtással (nagy kiterjedésű lendületvétellel) végzett gyakorlatok alatt mért 

mechanikai változóknál. 

 

 A mechanikai vibráció hatásának összehasonlítása különböző előképzetttségű 

tornászoknál. 

 

3.2 Akut visszamaradó hatás megfigyelések egyetlen sorozat egésztest 

vibráció után a hormonális mutatókra 

 

 A kis izomcsoportokat érő vibrációs hatás vizsgálata a tesztoszerton-szint változására 

a vibrációt követő 10 percen belül. 

3.3 Krónikus és visszamaradó hatás megfigyelések a mecahanikai 

mutatókra  

 

 A négy hetes mechanikai vibráció hatásának vizsgálata a mellsőfekvőtámaszban 

végrehajtott erőkifejtés mechanikai változóira. A mechanikai vibráció edzés hatásának 

vizsgálata az akut visszamaradó mechanikai teljedítményre, amelyet hetenként a 

harmadik edzésen lehet megállapítani. Heti három edzést tartalmazó vibráció hatására 

tapasztalható-e tartós teljesítménynövekedés? 
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3.4 Egyensúlymegtartás krónikus és visszamaradó hatás megfigyelések 

 

 A négyhetes mechanikai vibráció hatásának vizsgálata az állásban és kézállásban 

meghatározott stabilometriás mutatókra. 

 

 Egy, négy, hét, tíz és tizenhárom sorozat egésztest vibrációs kezelés, 

egyensúlyozásra gyakorolt krónikus és visszamaradó hatásának vizsgálata. 
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4 HIPOTÉZISEK 
 

4.1 Akut visszamaradó hatás a mechanikai mutatókra 

 

1. Feltételezzük, hogy támaszhelyzetben a felső végtag és vállöv izmaira irányított 

egésztest mechanikai vibráció, hasonló teljesítményfokozó hatást eredményez, mint az 

alsó végtag vibrációja esetén leírtak a kutatók. 

 

2. Feltételezzük, hogy a mechanikai vibráció jelentősebb hatást vált ki a 

tesztgyakorlatként alkalmazott mellsőfekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás időbeli 

lefolyására, ha a gyakorlatot a vizsgált személyek által választott 

mozgásterjedelemmel hajtják végre, szemben a teljes terjedelmű ízületi hajlítással 

végzett gyakorlattal. 

 

3. Feltételezzük, hogy a napi rendszerességgel edző, jelentős terhelést kapó tornászok 

esetében a mechanikai vibráció jelentősebb teljesítménybeli változást idéz elő, mint 

azoknál a tornászoknál, akik kevesebb edzésszámmal és kisebb terheléssel végzik 

sporttevékenységüket. 

 

4. Feltételezzük, hogy a mechanikai vibráció visszamaradó hatása a vibrációt követően 

tíz percig fennmarad, de a hatás visszaeső tendenciát mutat. 

4.2 Akut visszamaradó hatás a hormon mutatókra 

 

5. Feltételezzük, hogy a felső végtag és vállöv izmait érő mechanikai vibráció nem okoz 

jelentős változást a tesztoszteron szekréciójában, amely azon a megfigyelésen alapul, 

hogy jelentős hormonszint változást elsősorban a nagy izmok erőteljes kontrakciója 

(erőkifejtése) eredményez.  

 

4.3 Krónikus hatás a mechanikai vibrációs edzést követően 
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1. Feltételezzük, hogy a négyhetes, heti három edzést tartalmazó intervenció, tartós 

(krónikus) változást (teljesítménynövekedést) eredményez jól edzett tornászok 

esetében. 

2. Feltételeztük, hogy a hetente elvégzett vizsgálatok során a mechanikai vibráció 

jelentős akut, visszamaradó teljesítménynövekedést eredményez, amely a növekvő 

vibrációs terhelésnek és intenzitásnak köszönhető. 

 

4.4 Egyensúlymegtartás krónikus és akut visszamaradó hatása  

 

1. Feltételezzük, hogy a mechanikai vibrációnak nincs általános hatása az egyensúlyozó 

képességre, annak ellenére, hogy a vibrációs hatás az idegrendszeren keresztül 

érvényesül. Nevezetesen, a felső végtag támaszhelyzetén keresztült közölt vibráció 

nincs befolyással a stabilometriás mutatókra álló helyzetben.  

2. Feltételezzük, hogy a felső végtag támasz helyzetén keresztül adagolt vibrációs 

kezelés akut visszamaradó hatása csökkenti a testlengést kézállásban.  
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5 ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

5.1 Vizsgálati személyek 

 

A vizsgálatainkban 38 férfi tornász vett részt, akiket edzettségük alapján három 

vizsgálati (V1, V2, V3) és kontroll (C, C2, C3) csoportokba osztottunk. A vizsgált személyek 

adatai az 1. táblázatban találhatók. 

 

1. táblázat. A vizsgálatban részt vett személyek életkor, testsúly és testmagasság átlag és 

szórás értékei. 

 
   Kísérleti 

  csoport 

 

Mutató 

Talajreakció erő-idő vizsgálat 

(akut visszamaradó hatás) 

Hormon vizsgálat 

(akut visszamaradó hatás) 

Egyensúly vizsgálat,  

Talajreakció erő-idő 

vizsgálat (krónikus) 

V1 

 

V2 

 

C1  V1 

 

V2 

 

C2 

 

V3 

 

C3 

n 9 8 7 9 8 9 5 7 

Életkor (év) 22,8±2,5 23,5±2,8 23,4±1,7 22,8±2,5 23,5±2,8 21,1±2,3 25,0±5,7  21,0±1,9 

Testsúly (kg)  66,6±3,7 72,9±3,9 70,7±10,4 66,6±3,7 72,9±3,9 74,6±4,2 64,4±5,8 74,9±5,7 

Testmagasság  

(cm) 

172,2±3,2 174,9±3,3 174,3±3,0 172,2±3,2 174,9±3,3 176,3±3,1 168,8±4,0 182,9±5,6 

 

 V1: Professzionálisan edzett személyek vizsgálati csoportja, napi edzésmunkát végző 

sportolók, a magyar tornász válogatott tagjai, vibrációs terheléssel. 

 V2: Mérsékelten edzett személyek vizsgálati csoportja, heti három alkalommal 

edzésmunkát végző tornászok, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar tornacsapatának tagjai, vibrációs terheléssel a V1 csoport kontrollja az előképzettség 

alapján. 

 V3: A magyar tornász válogatott tagjai átmeneti időszakbaní: mérsékelten jól edzett 

személyek vizsgálati csoportja, heti három alkalommal edzésmunkát végző tornászok, a 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar tornacsapatának tagjai, 

vibrációs terheléssel. 

 C1: Rekreációs tevékenységet folytató sportolók. V2 kontroll csoportja, heti három 

alkalommal, változatos mozgásanyaggal szabadidős sporttevékenységet végző a 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar hallgatói. 

 C2: Mérsékelten edzett személyek. V2 kontroll csoportja, heti három alkalommal 

edzésmunkát végző tornászok, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar tornacsapatának tagjai, vibrációs terheléssel. 
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 C3: Mérsékelten edzett személyek. V3 kontroll csoportja, heti három alkalommal 

edzésmunkát végző tornászok, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar tornacsapatának tagjai. 

 

A vizsgálat megkezdése előtt elmagyaráztuk a vizsgálat lényegét, célját, várható 

eredményét. Ismertettük a kontrakciók alatt a minimális valószínűséggel bekövetkezhető 

sérülési kockázatot. Ezt követően a vizsgálati személyek írásban adtak beleegyezési 

nyilatkozatot a vizsgálatban való önkéntes részvételükről, együttműködésükről. A kutatást a 

Helsinki Deklarátum humán vizsgálatokra vonatkozó előírásinak megfelelően végeztük. A 

vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Tudományos Etikai Bizottsága hagyta jóvá. A 

vizsgálatban résztvevők egyike sem számolt be – a mérési eredményeket befolyásoló – 

korábban szerzett mozgásszervi panaszról. 

 

A vizsgálati személyeket arra kértük, hogy legalább egy nappal a mérés előtt ne 

végezzenek fáradással járó excentrikus edzésmunkát.  

 

A vibrációs dózisok meghatározásánál tekintettel voltunk az egészségügyi 

határértékekre ISO: 2631 szabvány szerint. 

 

5.2 Vibrációs edzés 

 

5.2.1 A vibrációs eszköz bemutatása, elhelyezkedés a vibrációs eszközön 

 

Vibrációs pad: Nemes-Bosco vibration platform OMP, Rieti, Italy, amelynek a 

felépítése (1. ábra)  

 Platform  

 Vezérlő panel 

 Támasz-oszlop, a start és stop gombokkal 

 

A vibrációs pad amplitúdója 0,005-0,01 m, frekvenciája 10-100 Hz között szabályozható. A 

kezelés időtartama 30-120 mp között alkalmazható.  
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1. ábra. A vizsgált személyek elhelyezkedése a vibrációs eszközön az edzések során. 

 

Kiinduló helyzet vállszélességű mellső fekvőtámasz, kéztámasszal a vibrációs pad felső 

részén. A vizsgálati személyek könyökízülete a tesztfeladatok végrehajtása előtt teljesen 

nyújtott szög helyzetben, a test nyújtott, a lábak zártak.   A test a tenyéren és a lábujjpárnákon 

támaszkodott (2. ábra). 

 
2. ábra. Fekvőtámasz gyakorlat kiinduló helyzete a tesztfeladatok végrehajtása során. A 

vibrációs eszköz (B) a Kistler platón volt elhelyezve (A). A kísérleti személyek ebből a kiinduló 

helyzetből hajtották végre a fizikai teljesítményt mérő tesztfeladatokat. A fizikai teljesítményt 

CMJ: VA és TA végrehajtási terjedelemben fekvőtámasz gyakorlattal teszteltük.  

 

Kiinduló helyzetben a test súlyerejét, Kistler erőmérő platóra helyezett vibrációs padon 

támaszkodva mértük meg. Az így kapott átlagot a csoport, álló helyzetben mért súlyerejéhez 

viszonyítottuk és határoztuk meg százalékban (2. táblázat). 

 

2. táblázat. A felső végtagi izomokra jutó terhelés nagysága a vizsgálatban, résztvevő 

csoportokban: test súlyereje % -ban a fekvőtámasz kiinduló helyzetben  

 

Csoportok 

 

Fekvőtámaszban a test 

súlyerje (Kg) 

Fekvőtámaszban a test 

súlyerje (%) az alapállás 

súlyerejéhez viszonyítva 

V1 35,3 ± 3,2 53,6±2,5 

V2 39,1±2,3 53,8±2,1 

V3 34,1±2,7 53,0±2,4 

C1 36,0±7,3 52,4±2,2 

C2 38,8 ±3,7 52,0 ±3,3 

C3 37,5 ±3,5 50,1 ±1,7 



 35 

 

5.2.2 Akut hatásvizsgálatnál alkalmazott vibrációs protokoll leírása. 

 

WBV edzéshatás: a V1 és a V2 vizsgálati csoportok 5 x 30 mp időtartamig, 1 perces 

pihenőkkel, 30 Hz, 6 mm amplitúdójú vibrációt kaptak fekvőtámasz helyzetben. A könyök a 

vibráció alatt 90 fokos szögben (elektrogoniométerrel ellenőrzött módon) hajlított volt (1. 

ábra). 

A pihenő alatt a vizsgálati személyek, egy, a felső végtag izmainak relaxálásra alkalmas 

székben foglaltak helyet.  

5.2.3 Krónikus hatásvizsgálatnál alkalmazott vibrációs edzés leírása 

 

WBV edzéshatás: a vizsgálati személyek a V3 csoportban, négy héten keresztül összesen 

13 ciklusban kaptak vibrációs ingert. A vizsgálati személyek 90 fokos karhajlítási pozícióban 

(elektrogoniométerrel ellenőrzött módon) mellső fekvőtámasz helyzetben voltak. Amikor a 

V3 és a C3 csoport tagjai felkészültek a feladatra, hetenként változó intenzitású (25-30-35-25 

Hz), 6 mm amplitúdójú vibrációt alkalmaztunk, hetenként változó ismétlésszámmal (5x-6x-

7x-5x), 30 mp időtartamig, egy perces pihenőkkel. A pihenő alatt a vizsgálati személyek, egy 

felső végtag izmainak relaxálásra alkalmas székben foglaltak helyet.  

A vibrációs edzés összefoglálását a 3. ábra tartalmazza 

 
3. ábra. WBV terhelés intenzitása, gyakorisága a tesztfeladatok mérésének összefoglalása. 
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5.3 Tesztek 

5.3.1 Karhajlítás-nyújtás mellső fekvőtámaszban  

 

 A személyek által választott mértékű – jellemzően kis amplitúdójú - karhajlítás-

nyújtás (VA) fekvőtámaszban talajtól való ellökődéssel (counter movement jump = 

CMJ), érkezés mellső fekvőtámaszba lehetőleg nyújtott könyökízülettel. A 

személyeknek azt az instrukciót adtuk, hogy olyan mértékben hajlítsák ízületeiket, 

amely a legnagyobb sebességű ízületi nyújtást, illetve a leghosszabb idejű levegőben 

tartózkodást teszi lehetővé (4. ábra).   

 Mellső fekvőtámaszban teljes karhajlítás-nyújtás (TA) ellökődéssel a talajról (CMJ). 

A gyakorlatot akkor fogadtuk el, ha a mellkas megérintette a vibrációs platformot. 

Teljes terjedelmű karhajlás-nyújtásból maximális erőkifejtéssel végrehajtott ellökődés, 

érkezés mellső fekvőtámaszba lehetőleg nyújtott könyökízülettel. 

 

 

4. ábra. A tesztfeladat kiinduló helyzete és az ellökődés utáni levegőben tartózkodás. 
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A vizsgálat menetét a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat. Az akut és krónikus erő-idő vizsgálat menete 

 

Vizsgálati 

fázisok 

 

Akut visszamaradó hatásvizsgálat 

 

 

Krónikus hatásvizsgálat 

 

1. fázis Bemelegítés: 10 perc szabadgyakorlatokból álló - törzs, kar- vállízület - bemelegítés. 

A bemelegítés befejező részében öt-öt ismétlésszámú lassú és lehető leggyorsabb 

végrehajtású karhajlítás-nyújtás következett mellső fekvőtámaszban 

2. fázis WBV edzés előtti teszt: A bemelegítést követően 5 percpihenő idő után, a került sor 

a lehető leggyorsabb VA és TA karhajlítás-nyújtás teszt feladatra, 5 ismétlés 

számmal. 

3. fázis WBV edzés: V1 és V2 vizsgálati 

csoportoknál a vizsgálati típusának 

megfelelő terhelés (5.2.2 szerint). 

A C1 csoport tagjai vibráció nélkül, 

ugyanezt a protokollt követték 

kikapcsolt állapotú platón  

WBV edzés: V3 vizsgálati csoportnál a 

vizsgálat típusának és időtartamának 

megfelelő terhelés (5.2.3 szerint) 

A C3 csoport tagjai vibráció nélkül, 

ugyanezt a protokollt követték kikapcsolt 

állapotú platón. 

4. fázis Vibráció utáni teszt: A vibrációs edzéshatást követően 1 és 10 perccel ismételt 

fekvőtámasz teszteket végeztettünk, az edzéshatást megelőző teszttel megegyezően. 

A mérések 8000 ms-ig tartottak, amelyben 3-5 ismétléssel hajtották végre a 

tesztfeladatokat a kísérleti személyek.  

 

5.4 Vizsgálati eszközök és alkalmazásuk 

 

KISTLER 3D (Force platform System 92-81 B, Switzerland) (5. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A Kistler plató felépítése.  

 

 

Reakcióerő analizáló rendszer.  

 erőplató,  

 a rendszert IBM 486 kompatibilis 

számítógép vezérli 

 500 Hz mintavételi frekvencia 

alkalmazása 
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A mérési adatokat a program a vizsgált személy neve, alapadatai (testmagasság, 

testtömeg, születés ideje) és a vizsgálat ideje alapján rendszerezve rögzítette. 

A tesztfeladatokban a talaj reakció erőkifejtést a platóra merőleges, középtengelyre ható 

nyomatékkal mértük. 

 

A könyökízület szögének meghatározásához vibrációs behatás alatt speciális 

elekrogoniométert alkalmaztunk (Muscle Lab Bosco System, Ergotest Technology, 

Langensund, Norway). A szárait az alkarra és a felkarra rögzítettük fel elasztikus, tapadó 

szalaggal úgy, hogy a könyök teljesen nyújtott helyzetében a szárak egy egyenesbe essenek. 

Ezt követően a személyek könyöküket 90 fokos szögbe behajították, ilyen helyzetbe 

alkalmaztuk a vibrációt (1. ábra). 

 

5.5 A meghatározott változók 

 

A tesztgyakorlat, edzésfeladat mozgás szerkezeti – tér, idő, dinamikai – jegyeinek 

mérése és kontrollálása. 

 Végrehajtás időtartama: (Tc) Az az időtartam, amely a karhajlítás megkezdésének 

pillanatától a karnyújtás befejezésének pillanatáig tart. Ez magába foglalja az 

erőkifejtés kezdeti excentrikus, majd koncentrikus szakaszát, az erőközlés teljes 

időtartamát kontaktusban a talajjal. Ez az időtartam a tesztgyakorlatok támasz fázisa. 

Mértékegység milisecundum (ms) 

Mérés módja: Kistler erőplató 

 Repülő fázis időtartama: (Tf) Az az időtartam, amely a karnyújtás befejezésének 

pillanatától a talajtól való elszakadástól a talajra érkezés pillanatáig tartott. 

Mértékegysége millisecundum (ms) 

Mérés módja: Kistler erőplató 

 Erőkifejtés nagysága (F): azonos teszt-sorozaton belül a leghosszabb levegőben 

tartózkodási időtartamhoz tartozó megmért függőleges irányú erőkifejtés értékek. 

Mértékegysége: Newton (N) 

Mérés módja Kistler erőplató 

 Impulzus: (I) Az izom erőkifejtések azon számítással összesített kifejeződése, amely 

a karhajlítás-nyújtás végrehajtása alatti összes időpillanatban a két egymást követő 
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erőkifejtési értékek különbségét és átlagolt értékét jelentette a fekvőtámasz 

testsúlynyomaték értékei nélkül. 

Mértékegysége: Newton (N) 

Mérés módja Kistler erőplató 

 

A vizsgálati paramétereknél a függőleges talaj reakció erő-idő görbét rögzítettünk és 

tároltuk (6. ábra) egy személyi számítógépen egy későbbi kiértékelés miatt. 

 

 
 6. ábra: Jellegzetes talajreakció erő-idő görbe VA és TA tesztgyakorlat végrehajtása során. Az 

ábra 4 egymás után következő fekvőtámasz végrehajtást mutat be. A repülő fázis utáni a 

talajra érkezés során impakt erőhatás kiugró értékeit figyelhetünk meg. 

 

A CMJ talaj reakcióerő-idő görbéből az erőközlési (Tc) és a repülési idő (Tf) került 

meghatározásra. Az erő-idő görbe alatti területet (impulzust) a test nehézségi ereje nélkül 

számoltuk ki. Az impulzust az alábbi módon kalkuláltuk.  

 

 

 

 

F= függőleges talaj reakcióerő, 

G= a test erőplatón megmért nehézségi ereje, 

 t= az idő 

 

Goniométert nem alkalmaztunk a felkaron, mert zavarta volna a helyes karhajlításos 

végrehajtást.  

 

Annak érdekében, hogy a vibrációs behatást követően megbizonyosodjunk a 

megnövekedett Tc következtében a Tf időeredmények emelkedésről, az “úgynevezett” 

 
nt

t

t dtGFI

1
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robbanékony erő indexet a Tf/Tc hányadosból kalkuláltuk. Minden változó elemzéséhez a 

tesztfeladatok legjobb értékeit vettük figyelembe és hasonlítottuk össze. 

 

A következő ábra (7. ábra) a jellegzetes függőleges talaj reakció erő (Fz)-time görbét 

mutatja, egyetlen karhajlítás nyújtás alatt. A vízszintes vonal mutatja a kísérleti személy 

nehézségi erejét a kiinduló helyzetben. Tc és Tf megjeleníti a támaszfázis időtartamát 

karhajlítás nyújtás alatt és a repülési időtartamot az ellökődés után. Az impulzust az erő-idő 

görbe alatti terület fejezi ki. 

 

 

7. ábra. A telajreakció erő – idő görbén meghatározott változók. Tc – talajon 

tartozkodási vagy erőközlési idő, Tf – levegőben tartózkodási idő, impulse – görbe 

alatti terület. 

 

5.6 Hormon koncentráció meghatározása 

 

5.6.1 Vizelet mintavétel 

 

A hormon vizsgálathoz 10-15 perccel a tesztgyakorlatok végzése előtt nyugalmi 

állapotban 50 ml vizeletmintát gyűjtöttük be a tesztoteron és az epitesztoszteron aktivitás 

megállapítása céljából a vizsgálati személyektől a V1, a V2 és a C2 csoport. Bemelegítést, a 

WBV edzést és tesztgyakorlatok végrehajtását követően 10 percen belül ismét vizeletmintákat 
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gyűjtöttünk. A vizelet-vizsgálati mintát azonnal hűtött helyre tettük az elemzésig. Minden 

vizeletminta egy napon belül került kiértékelésre. 

 

 Mintavétel (vizelet): a vizsgálati és kontroll csoport tagjainál nyugalmi állapotban 

vizelet mintavételt végeztünk (Minta 1).  A vibrációs csoport, mellső fekvőtámaszban 

90 fokos könyökhajlítási szöghelyzetben vibrációs terhelést kapott.  Ezt követően VA 

és TA módon CMJ tesztfeladatot végeztek. 

 A tesztgyakorlat befejezését követően 3-10 percen belül ismételt vizelet mintavétel 

következett (Minta 2). A kontroll csoport ugyanezt az edzés és tesztfeladatot végezte 

vibráció nélkül. 

 

5.6.2 Hormonkoncentráció meghatározás módszere 

 

Wessling Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és 

Minőségügyi Szolgáltató Kft. Pucsok és munkatársai végezték a vizeletminták elemzését. 

A tesztoszteron aktivitást és tesztoszteron koncentráció gáz-kromatográfiás tömeg 

spekrtométerrel került meghatározásra (4. táblázat). 

 

4. táblázat. Kromatográfiás körülmények 

 

GC Agilent 6890N GC 

MSD Micromass Quattro micro GC 

Column HP-1MS (15 m x 0,250 mm x 0,25 µm) 

Carrier gas He 5.0 

Flow rate 1.0 cm
3
/min állandó sebesség 

Injection mode Split (10:1) 

Injector temperature 270 °C 

Injection volume 3 µL 

Oven temperature 180 °C, 3 °C/min 230 °C-ig, 20 °C/min 320 °C-ig (4 min) 

MSD data acquisition mode MRM 

 

Az endogén anabolikus androgén szteroidok meghatározása GC-MS-MS módszerrel történt. 

Minta előkészítés: A minták előkészítése során a hidrolízis semleges közegben 50 °C-on 1 

órán keresztül történt. Ezt követően lúgos közegből a TBME-rel a szteroidok kiextrahálhatók. 

A származékképzés során kapott trimetil-szilil származékok vizsgálata gázkromatográfiás 

elválasztással, tömegspektrometriás detektálással zajlott. A mennyiségi meghatározás belső 

standard módszerrel történt.  
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Hidrolízis: 2,5 ml vizelet mintához, megfelelő mennyiségű belső standardok adalékolása, ezt 

követően 750 µl NaH2PO4–ot (0,8M, pH=7) és 50 µl β-glucuronidase hozzáadása. A 

hidrolízis végzése 50 °C-on 1 órán keresztül történt. 

 

Extrakció: A hidrolízis után 500 µl 20 %-os K2CO3: KHCO3=1:1 oldattal lúgosítva a mintát, 5 

ml TBME-rel kerültek a komponensek extrahálásra. Ezután 10 percig (350 rpm-en) rázás, 

majd 10 percig (3000 rpm) centrifugálás következett. 

 

Származékképzés: A származékképzés előtt az felső fázis N2 alatt 50°C-on szárazra párolás. 

Ezt követően 50 µl származék-képző szer (MSTFA+ethanthiol+NH4I) hozzá adásával 80°C-

on 20 percig származékolás történt. A minták analízise ebből az oldatból történt. A 

vizeletminták analízise elsősorban a tesztoszerton-szint teljesítménybefolyásoló 

összefüggéseinek vizsgálatára terjedt ki. 

 

5.7 Egyensúlyvizsgálat 

 

5.7.1 A vizsgálati eszköz bemutatása 

 

A test lengését álló helyzetben és kézállásban az erőplató alapú speciális stabilométerrel 

(DYNA 012 Univerzális Sport Stabilométer Bretz Károly szabadalma) végeztük, amelynek 

mérete 500x500x120 mm. Főbb műszaki adatok: méréshatár 50-5000N, linearitás ± 2,5 %, 

Hiszterézis ± 2,5 %, mintavételi frekvenciák 16,20,50,100,200,500 Hz. 

A stabilométer a nyomásközéppont (COP) vándorlás útjának hosszát méri a kiválasztott 

időtartam alatt. A meghatározott változók: a COP mozgásának anterior-posterior, a medio-

laterális és összegezett hossza 20 mp alatt, valamint a stabilogram 95 százalékát magába 

foglaló kör sugara. 

 

5.7.2 Tesztek  

 

  Romberg I (RI): Kiinduló helyzet, zártállás mellső középtartás a mérés időtartama és 

körülménye: 60 mp nyitott szemmel.  
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 Romberg II (RII): Kiinduló helyzet, zártállás mellső középtartás a mérés időtartama és 

körülménye: 60 mp csukott szemmel.  

 Tornászállás (TOR): Kiinduló helyzet, tornász állás mellső középtartással a mérés 

időtartama és körülménye: 20 mp nyitott szemmel, a sarok elemelkedik a talajról a 

térd 100-110 fokban hajlított.  

 Kézállás (KA): Kiinduló helyzet, kézállás vállszéles támaszhelyzetben, zárt ujjakkal a 

hüvelykujj a plató felszínén, a többi ujj a plató oldalán támaszkodik mérés időtartama 

és körülménye: 20 mp nyitott szemmel (8. ábra).  

 

    

8. ábra.  Az egyensúly vizsgálat kiinduló helyzete, ahol a vizsgálat résztvevői az 

egyensúlyplatón helyezkednek el.  

 

Az egyensúlyvizsgálat menetét az 5. táblázat tartalmazza. 
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5. táblázat. Az egyensúlyozás akut és krónikus vizsgálatának menete 

 

Vizsgálati 

fázisok 

 

Akut visszamaradó hatásvizsgálat 

 

 

Krónikus hatásvizsgálat 

 

1. fázis Bemelegítés: 10 perc szabadgyakorlatokból álló - törzs, kar- vállízület - 

bemelegítés. A bemelegítés befejező részében öt-öt ismétlésszámú lassú és lehető 

leggyorsabb végrehajtású karhajlítás-nyújtás következett mellső fekvőtámaszban 

2. fázis WBV edzés előtti teszt: meghatározott sorrendben végre hajtott az egyensúly 

tesztek, Romberg I. és II, a valamint tornászállás (TOR), kézállás tesztek 

(KA). 

3. fázis WBV edzés: V3 vizsgálati 

csoportoknál a vizsgálati típusának 

megfelelő terhelés (5.2.2 szerint). 

A C3 csoport tagjai vibráció nélkül, 

ugyanezt a protokollt követték 

kikapcsolt állapotú platón  

WBV edzés: V3 vizsgálati csoportnál a 

vizsgálat típusának és időtartamának 

megfelelő terhelés (5.2.3 szerint). 

A C3 csoport tagjai vibráció nélkül, 

ugyanezt a protokollt követték kikapcsolt 

állapotú platón. 

4. fázis Vibráció utáni teszt: A WBV edzés után 10 perccen belül került sor az 

egyensúly teszt gyakorlatok ismételt végrehajtására az edzéshatás WBV 

előtti teszt során ismertetett módon. 

 

5.7.3 A meghatározott változók leírása 

 

A stabilogrammról az anterior-posterior (AP), a mediális-laterális (ML) irányú COP 

utat, a 20 mp alatt megtett teljes utat és a stabilogram 95 százalékát magába foglaló kör 

sugarát® határoztuk meg (9-10. ábra). 
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9. ábra. Jellegzetes stabilogramm. A- anterior, P- poszterior, M-mediális, L-laterális, R- 

a kör sugara. 

 

10. ábra. A COP útja az idő függvényében anterior-poszterior (AP) és mediális-laterális 

(ML) irányban, valamint a teljes megtett út (T). 

 

A változókat 0,1 mm pontossággal határoztuk meg. Az adatokat komputeren rögzítettük és 

később dolgoztuk fel. 
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5.8 Statisztikai számítások 

 

Akut visszamaradó hatás kiértékelésének statisztikai módszere mechanikai és hormon 

mutatóknál  

Az akut visszamaradó WBV után 1 és 10 perces hatásvizsgálathoz leíró statisztikai 

módszerrel (átlag, átlag hibája, szórás), minden csoportnál, mértük és számítottuk a 

változókat. A korlátozott esetszám miatt és a paraméters statisztikai módszer követelményei 

szerint, minden változót Shapiro-Wilk’s W norma teszttel ellenőriztünk. 

 

 Meghatároztuk az edzéshatást az időbeli függő változókon Tf, Tc, Tf/Tc és impulzuson 

keresztül, használva a nemparaméteres Friedman variancia analízissel (ANOVA) 5% 

véletlenszerű hibaszinttel. A változók közötti különbség meghatározásához a Wilcoxon 

Matched Pairs Test-et használtunk post hoch analízissel. A csoportok közötti szignifikikáns 

különbséget Mann-Whitney U–val teszttel végeztük. A szignifikáns statisztikai különbség 

valószínűségi szintje P < 0,05.  

 

A változók közötti különbséget a t-test for Dependet Samples módszerrel elemeztük, az 

egyes változók közötti összefüggést korreláció-számítással vizsgáltuk. Az említett kiértékelési 

módszereket a mechanikai változók és kémiai változókra egyaránt alkalmaztuk. 

 

Krónikus hatás kiértékelésének statisztikai módszere mechanikai mutatóknál és 

egyensúlyozásnál  

A krónikus hatásvizsgálatnál leíró statisztikai módszerrel (átlag, átlag hibája, szórás), 

minden csoportnál, mértük és számítottuk a változókat.  

 

A korlátozott esetszám miatt és a parametriás statisztikai módszer követelményei 

szerint, minden változót Shapiro-Wilk’s W norma teszttel ellenőriztünk.  

Ugyanazon vizsgálati szituáció változóinak hétről hétre történő változásainak 

vizsgálatához a Statistica program „REPEATED ANOVA MEASURES ANALYSIS OF 

VARIANCE”elemzési módszert alkalmaztuk. 

A változók közötti különbséget a T-test for Independent Samples by variables 

módszerrel elemeztük. A két csoport összehasonlítására T-test for Independent Samples by 

groupes módszerrel elemeztük. 
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6. táblázat. A vizsgálat típusa tesztfeladatok, mechanikai mutatók és kiértékelési módszerek 

összefoglalása 

 

Vizsgálat 

típusa 

Tesztfeladat WBV 

hatás mérés 

Vizsgálati 

paraméterek  

Mérték 

egységek 

Kiértékelés 

Mechanikai VA 

TA 

U1’ 

U10’ 

Krónikus 

Tc  

Tf  

Tf/Tc  

Impulzus 

ms  

ms  

 

Ns 

t-próba 

2 t-próba 

 

Hormon vizelet mintavétel 

WBV előtt  

vizelet mintavétel 

WBV után 

U1’ 

U10’ 

tesztoszteron ng/ml t-próba 

2 t-próba 

Egyensúly Romberg I 

Romberg II 

TOR 

KA 

U10’ 

Krónikus 

testlengés  

 

mm  

karakterisz- 

tikus kör 

sugara 

t-próba 

2 t-próba 

 

 

 

 

Mérés során felmerült problémák 

A méréseket szerettük volna kiegészíteni sebesség adatokkal, hogy minél objektívebb 

képet kapjunk a tesztfeladatokról és a vibráció hatásairól, ezért a kísérleti személyek testének 

nyaki részén, függőleges elmozdulást mérő műszert rögzítettünk. A problémát egyrészt az 

okozta, hogy mellső fekvőtámaszban az ellökődés mértéke nem egyenlő módon jelentkezik a 

test más-más pontján. Az alátámasztási ponttól távolodva például a súlypontemelkedés 

magassága, csökken. Az ellökődés iránya a lábon való támaszkodás miatt nem egészen 

függőleges irányú. Az előbbi probléma miatt az 5. nyaki csigolya magasságában függesztett 

zsinór elmozdulásával szerettük volna mérni a test(részek) elmozdulását az idő függvényében. 

Az erre a célra kifejlesztett Muscle lab mérőműszer rögzítése, nagymértékben zavarta a 

tesztfeladatok végrehajtását, ezért a továbbiakban nem alkalmaztuk. 

 

A másik probléma a függőleges irányú talaj-reakcióerő nagyságának mérésekor 

tapasztaltuk. A vibráció alatt a rezgés keltette elektromos és mechanikai zajszint nem tett 

lehetővé az adatok objektív értékelést.   
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6 EREDMÉNYEK 
 

6.1 Akut visszamaradó hatás a mechanikai mutatókra  

 

Mechanikai mutatók VA végrehajtási módnál: 

A levegőben tartózkodási idő (Tf) ellökődést követően 119,4 ms-mal (21,9%-kal 

P=0.017) és 88.2 ms-mal (16,2%-kal P=0.042) hosszabb volt 1 és 10 perccel WBV edzés 

után, összehasonlítva az edzéshatás előtti értékekkel V1 csoportnál. V2 csoportban a repülési 

idő szignifikánsan csökkent 75,7 ms-mal (után 1’) és 71,7 ms-mal (után 10’) a vibrációs 

edzéshatás után (P=0.013 és P=0.035). Nem találtunk szignifikáns változást a C1 csoportnál. 

Az erőközlés időtartama (Tc) minden csoportnál megváltozott (esetenként emelkedett vagy 

csökkent), ugyanakkor a változás egyik esetben sem volt szignifikáns. Tf/Tc 6,7% és 5,9%-

kal emelkedett V1-nél és csökkent 10,9% és 12,3%-kal V2-nél WBV edzés után 1 és 10 

perccel, de az eltérés itt sem volt szignifikáns. Szintén nem volt szignifikáns különbség a C1 

csoportnál. Az impulzus szignifikánsan emelkedett a V1 csoportban 38,8 Ns-mal (U1’) és 

39,1 Ns-mal (U10’), (14,4%-kal P=0.005 és 14,5%-kal P=0.016). Nem volt szignifikáns 

változás megfigyelhető V2 és C1 csoportoknál (7. táblázat).  

 

7. táblázat. Levegőben tartózkodási idő (Tf), kontakt időtartam (Tc), Tf/Tc hányados és 

impulzus átlaga és szórása, VA végrehajtási mód során vibrációs edzéshatás előtt, után egy és 

tíz perccel V1, V2 és C1 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy perc utáni (Δ1) és tíz perc 

utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított különbségét mutatja. 

 
Változó Csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’ Δ 1 Δ10 

Tf (ms) V1 545.1±90.6a,b 663.5±111.5 633.2±157.4 119.4 88.2 

  

  

V2 561.3±139.4a,b 485.56±122.6 489.6±122.6 -75.7 -71.7 

C1 340.9±61.7 335.4±66.5 360.0±8.63 -5.4 19.1 

Tc (ms) V1 589.6±144.9 642.0±147.5 646.7±148.6 52.3 57.1 

V2 663.1±178.9 672.4±202.5 653.5±162.1 9.3 -9.6 

C1 730.1±180.9 774.3±92.3 774.6±132.7 44.2 44.4 

Tf/Tc V1 0.99±0.33 1.03±0.27 1.02±0.28 0.04 0.03 

 V2 0.91±0.33 0.81±0.38 0.82±0.36 -0.10 -0.09 

 C1 0.49±0.12 0.44±0.12 0.48±0.17 -0.04 -0.01 

Imp (Ns) 

  

  

V1 269.4±43.7 a,b 308.2±46.6 308.5±51.1 38.8 39.1 

V2 292.5±94.8 323.43±102.7 316.1±99.9 31 23.7 

C1 272.5±70.1 225.83±88.3 255.3±65.8 -46.7 -17.3 

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és WBV után 1 perc értékei között 

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és WBV után 10’ értékei között  
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Mechanikai mutatók TA végrehajtási módnál: 

Bár a Tf 11,8%-kal WBV után 1 perccel és 8,8%-kal WBV után 10 perccel magasabb 

volt az edzéshatás előtti szinthez képest, a változás nem volt szignifikáns a V1 csoportnál. 

Azonban a V2 csoportnál a Tf WBV 15,9%-kal csökkent WBV után 1 perccel és 14,8%-kal, 

WBV után 10 perccel, így mindkét esetben szignifikáns különbséget találtunk (P=0.049 és 

P=0.015). Nem volt értékelhető különbség megfigyelhető a C1 csoportban A Tc paraméter 

nem változott szignifikánsan egyik csoportnál sem. A Tf/Tc csak a V1 csoportnál emelkedett 

szignifikánsan (26,7%-kal és 21,1%-kal), az edzéshatás előtti értékeket összehasonlítva az 

WBV után 1 perc és WBV után 10 perc értékekkel (P=0.026 és P=0.031). Az impulzus nem 

változott szignifikánsan egyik csoport esetében sem (8. táblázat). 

 

8. táblázat. Levegőben tartózkodási idő (Tf), kontakt időtartam (Tc),  Tf/Tc hányados és 

impulzus átlaga és szórása, TA végrehajtási mód során vibrációs edzéshatás előtt, után egy és 

tíz perccel V1, V2 és C1 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy perc utáni (Δ1) és tíz perc 

utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított különbségét mutatja. 

 
Változó Csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’ Δ 1 Δ10 

Tf  (ms) V1 631.5 ±106.3 706.5±157.4 687.0±119.4 75 55.6 

 V2 601.1±150.6 a,b 505.6±163.5 512.4±133.6 -95.6 -88.7 

 C1 380.7±91.7 345.6±69.2 389.6±95.3 -35.1 8.9 

Tc (ms) V1 786.6±109.2 747.25±83.4 780.0±118.3 -39.4 -6.6 

 V2 665.6±133.8 683.11±98.5 712.4±101.7 17.5 46.9 

 C1 776.4±350.3 1051.6±74.9 926.3±125.1 275.1 149.9 

Tf/Tc V1 0.82±0.17 a,b 0.97±0.25 0.91±0.26 0.15 0.09 

 V2 0.90±0.15 0.77±0.34 0.85±0.34 -0.13 -0.18 

 C1 0.40±0.15 0.33±0.06 0.39±0.12 -0.07 -0.01 

Imp (Ns) V1 356.6±40.8 346.37±61.6 365.0±52.1 -10.3 8.4 

 V2 363.8±84.6 383.6±120.9 378.5±113.6 19.5 14.7 

 C1 278.7±98.4 272.6±83.9 279.3±85.9 -6.1 0.6 

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és WBV után 1’ értékei között 

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és WBV után 10’ értékei között  

 

Csoportok összehasonlítása vibráció előtti átlagok alapján  

A V1 és a V2  csoport nem különbözött a Tf, Tc, Tf/Tc és impulzus értékekben, sem VA 

sem TA végrehajtási módban, kivéve egy esetben, amikor az impulzus szignifikánsan 

magasabb volt a V2 csoportnál a C1 csoporthoz képest TA végrehajtási módban (P=0.013). 

V2 és C1 esetén a levegőben tartózkodási idő C1-ben szignifikánsan alacsonyabb volt 

(P=0.002)  VA végrehajtási módnál és (P=0.004) TA végrehajtási módnál. A Tc hasonló volt 



 50 

a V1, a V2 és a C1 csoportoknál edzéshatás előtt, kivéve a C1 csoportnál szignifikánsan 

hosszabb volt, mint a V2 csoport értékei TA végrehajtási módnál (P=0.01).  

  

Csoportok összehasonlítása WBV után 1 és 10 perccel  

A Tf szignifikánsan magasabb volt a V1 csoportban, a V2 csoporthoz viszonyítva 

(nevezetesen U1’: P=0.02; U10’: P=0.04) VA mozgás esetén. Tf ugyancsak szignifikánsan 

nagyobb volt a V1 csoport esetében a V2 csoporthoz viszonyítva TA mozgásban, (U1’: 

P=0.013; U10’: P=0.012). Tf ugyancsak, szignifikánsan nagyobb a V2 csoportban a C1 

csoporthoz viszonyítva VA végrehajtásban (U1’: P=0.017; U10’: P=0.037 és TA 

végrehajtásban, (U1’: P=0.03; U10’: P=0.05).  

 

Nem figyeltünk meg szignifikáns különbséget Tc összehasonlításban VA végrehajtási 

módban, ugyanakkor a Tc szignifikánsan rövidebb volt TA végrehajtási módban a V2 

csoportnál, a C1 csoporthoz viszonyítva (U1’: P<0.000; U10’: P=0.002). A V1 és V2 csoport 

esetén a két csoport mutatója nem különbözött VA végrehajtásban, ugyanakkor a C1 

csoportban szignifikánsan végrehajtási időtartamot mutatott (U1’: P=0.000; U10’: P=0.002) 

TA végrehajtásban, mint V1 csoportban. 

 

Nem figyeltünk meg szignifikáns különbséget a Tf/Tc összehasonlításban a V1 és a V2 

csoportok között sem aVA vagy TA végrehajtási módban. Bár, amikor a legjobb Tf érték volt 

az alapja a kalkulációnak, függetlenül a tesztgyakorlat végrehajtási módjától, a Tf/Tc 

hányados a V1 csoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint a V2 csoportban (P=0.024). A 

Tf/Tc szignifikánsan alacsonyabb volt a C1 csoport esetében, a V2 csoporthoz viszonyítva, 

VA végrehajtási módban (C1-V2: U1’: P=0.032; U10’: P= 0.024) és TA végrehajtási módban 

C1-V2: U1’: P<0.001; U10’: P=0.004).  

 

Nem figyeltünk meg szignifikáns különbséget az impulzus értékek összehasonlításában 

a V1 és a V2 csoportok között. A V1 csoportban nagyobb az impulzus értéke a C1 csoporthoz 

viszonyítva, mindkét végrehajtási módban VA (C1-V2: U1’: P=0.012; U10’: P= 0.011) és TA 

(C1-V2: U1’: P=0.002; U10’: P= 0.004). 

 

VA és TA végrehajtási mód összehasonlítása 

Jóllehet a Tf és Tc adatok hosszabbak voltak TA végrehajtásban, mint VA 

végrehajtásban, az átlag nem különbözött szignifikánsan egyik csoportnál sem, kivéve a Tc 
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értéket a V1 és a C1 csoportoknál. A Tc szignifikánsan rövidebb volt a V1 csoportnál (WBV 

előtt: P=0.008; U10’: P=0.034) és a C1 (WBV előtt: P=0.048; U1’: P=0.000; U10’: P=0.048) 

VA végrehajtási módban. Nem volt szignifikáns különbség a Tf/Tc és az impulzus értékekben 

VA és TA végrehajtási mód átlagainál. 

 

6.2 Akut visszamaradó hatás a homon mutatókra  

 

A tesztoszteron 28,5%-kal esett vissza a V1 csoportnál és 20,1%-kal emelkedett a V2 

csoportban és 27,5%-kal a C2 csoportoknál (9. táblázat). Mindazonáltal a változások nem 

voltak szignifikánsak egyik összehasonlításban sem. 

 

9. táblázat. Tesztoszteron koncentráció a vizeletben (ng/ml) vibrációs edzéshatás előtt és 

vibrációs edzéshatás után a V1, a V2 és a C2 csoportokban. 

 

Csoport WBV előtt WBV után különbség 

V1 53.3±25.2 38.1±12.7 15.2 

V2 70.2±23.6 84.3±29.6 14.1 

C2 35.2±27.0 44.9±36.5 9.7 

 

6.3 Krónikus és visszamaradó hatás a mechanikai mutatókra 

 

Mechanikai mutatók visszamaradó hatása VA végrehajtásnál 

A levegőben tartózkodási idő (Tf) az ellökődést követően variálódott, esetenként 

nagyobb, másszor kisebb volt WBV edzés után 1 és 10 perccel, akut visszamaradó hatásaként 

(a 7, a 10, a 13. mérésen) a V3 és a C3 csoportnál, de szignifikáns eltérést nem találtunk egyik 

vizsgált edzésen sem (10. táblázat). Az erőközlés időtartama (Tc) minden csoportnál 

megváltozott (a V3 csoportnál ez többnyire rövidült, míg a C3 csoportnál hosszabb lett). Az 

akut visszamaradó változás egy esetben volt szignifikáns, nevezetesen a 13. vibrációs 

tréninget követően, amikor 10 perccel a beavatkozás után 97 ms-mal szignifikánsan (13,8%-

kal, P=0.000) hosszabb lett az erőközlés időtartama a C3 csoportnál (12. táblázat). A Tf/Tc 

akut visszamaradó hatásváltozást gyakorlatilag nem tapasztaltunk egyik csoportnál sem WBV 

edzés után 1 és 10 perccel. Az impulzus akut visszamaradó hatása szignifikánsan emelkedett 

a V3 csoportban 71,28 Ns-mal (a 13. WBV után 10’; P=0.05). Nem volt jelentősebb akut 

változás megfigyelhető a C3 csoportnál (17. táblázat).  
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Krónikus hatás a mechanikai mutatókban VA végrehajtási módnál   

Különböző intenzitású programok összehasonlításában (a 7. edzés változóinak 

összehasonlítása a 10. és 13. edzéssel) a Tf nyugalmi értékek hétről hétre nagyobb mértékben 

emelkedtek a V3 csoportban, mint a kontroll csoportnál (10. táblázat) szignifikáns eltérés 

nélkül a 10. (14,76%) és a 13. (21,3%) edzésen. Egy perces értékeknél, a C3 csoportnál a 10. 

mérésen kismértékű, a 13. mérésen jelentős változást tapasztaltunk (utóbbinál 82,43 ms-mal 

növekedett a levegőben eltöltött idő, 20,1%-kal, P=0.046). A V3 csoport 1 perc visszamaradó 

értéke a 10. edzésen 18,7%-kal emelkedett, a 13. mérésnél csökkent szignifikáns eltérés 

nélkül. A WBV után 10 perces értékeknél mindkét csoportnál enyhe emelkedést 

tapasztaltunk, de szignifikáns eltérést nem találtunk (11. ábra).  

 

11. ábra. A levegőben tartózkodási időtartam (Tf) átlaga és szórása, vibrációs intervenció 

előtt és után 1 valamint 10 perccel, VA végrehajtási mód esetén a 7-10-13. kezelés 

során a V3 és a C3 csoportokban. 

 

A Tc a hosszú távú vizsgálatban az edzéshatás előtti, valamint a WBV edzés után 1 és 

10 perces érték a V3 csoportnál kis mértékben hosszabb, a C3 csoportnál kis mértékben 

rövidebb volt szignifikáns változás nélkül. A Tf/Tc hosszú távú vizsgálatban a nyugalmi az 1 

és 10 perces értékeknél egy esetben találtunk szignifikáns változást, nevezetesen a 10. 

tréninget követően, amikor 10 perccel a kezelést követően (P=0.027) megemelkedett a C3 

csoportnál, a 7. tréninghez képest (15. táblázat). Impulzus: krónikus vizsgálatban az edzések 

WBV előtti értékeiben nem találtunk változást a V3 csoportnál. A C3 csoportban a 10. 
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(P=0.001) és a 13. (P=0.042) edzés után szignifikáns emelkedést tapasztaltunk. Az impulzus a 

WBV edzés után 1 és 10 perccel nagyobb volt a 10. és a 13. mérésen is mindét csoportnál. A 

V3 csoport a WBV edzés utáni 1 perces értéknél a 7. edzésről a 10. edzésre (P=0.052) a 13. 

edzésre (P=0.039), WBV edzés utáni 10 perces értékeknél a 7. edzésről a 13. edzésre 

(P=0.018) szignifikáns emelkedést tapasztaltunk. A C3 csoport WBV edzés után 1 perces 

értéknél a 7. edzésről a 10. edzésre (P=0.001) a 13. edzésre (P=0.000), a WBV edzés után 10 

perces értékeknél a 7. edzésről a 10. edzésre (P=0.004) a 13. edzésre (P=0.000) szignifikáns 

emelkedést tapasztaltunk (17. táblázat). 
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10. táblázat: Levegőben tartózkodási idő (Tf), átlaga és szórása, VA vérhajtási mód során 

vibrációs edzéshatás előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop 

az egy perc utáni (Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított 

különbségét mutatja. A négy utolsó sor a 10. és 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs 

tréninghez (VT) képest. 

 

Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
f 

(m
s)

 

V
A

 

7. V3 538±98,97 534,2±123,51 615,6±58,74 -3,8 77,6 

C3 409,14±77,54 410,14±72,63
 d 

 412,29±70,61 1 3,15 

10. V3 617,4±78,67 634±44,74 676,2±117,5 16,6 58,8 

C3 444,57±108,35 444,57±81,06 458,43±70,39 0 13,86 

13. V3 652,4±65,56 623,6±46,0 650,8±24,44 -28,8 -1,6 

C3 482,86±103,84 492,57±65,66 472,14±76,59 9,71 -10,72 

Δ7-10.  V3 79,4 99,8 60,6   

Δ7-13.  V3 114,4 89,4 35,2   

Δ7-10.  C3 35,43 34,43 46,14   

Δ7-13.  C3 73,72 82,43 59,85   

a
 szignifikáns különbség WBV előtt  és után1’ között

  

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és után10’ között  

c
 szignifikáns különbség 7. és 10. edzés között 

 d
 szignifikáns különbség 7. és 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 

 

Mechanikai mutatók visszamaradó hatása TA végrehajtásnál  

Bár Tf hosszabb volt a WBV előtti szinthez képest minden héten (kivéve WBV után 10 

perccel a 13. edzésen, aholcsökkent), az akut visszamaradó változás nem volt szignifikáns a 

V3 csoportnál. A C3 csoportnál az említett összehasonlításban, kis mértékben csökkent a 

levegőben tartózkodás időtartama (kivéve WBV után 10 perccel a 7. edzésen, itt gyakorlatilag 

változatlan maradt) ugyancsak szignifikáns változás nélkül (11. táblázat). A Tc 82,72 ms-mal 

szignifikánsan csökkent (13,8%-kal, P=0,036) a 7. WBV edzés után 10 perccel a C3 

csoportnál ugyancsak a WBV előtti szintjéhez képest (13. táblázat). A Tf/Tc szignifikáns akut 

visszamaradó hatásnövekedést egy esetben találtunk a V3 csoportban, nevezetesen a 10. 

mérésnél, WBV után 1 perccel (35,5%-kal, P=0.043). A többi estben gyakorlatilag nem 

tapasztaltunk változást. A C3 csoportnál egy esetben találtunk szignifikáns akut visszamaradó 

hatás csökkenést, nevezetesen a 13. mérésnél WBV után 10 perccel (9,4%-kal, P=0.033) (16. 
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táblázat). Az impulzus akut visszamaradó hatásában nem változott szignifikánsan egyik 

csoport esetében sem (18. táblázat).  

 

11. Táblázat: Levegőben tartózkodási idő (Tf) átlaga és szórása, TA végrehajtási mód során 

vibrációs edzéshatás előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop 

az egy perc utáni (Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított 

különbségét mutatja. A négy utolsó sor a 10. és 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs 

tréninghez (VT) képest. 

 
Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
f 

(m
s)

 

T
A

 

7. V3 592±151,15 597,4±102,72 639,2±110,68 5,4 47,2 

C3 426,14±118,46 412,14±83,43 426,71±95,77 -14 0,57 

10. V3 684,2±137,09 751,2±130,1 707,8±82,56 67 23,6 

C3 480,43±154,29 459,71±76,77 469,43±116,87 -20,72 -11 

13. V3 728,2±64,57 738,4±111,9 672,6±23,70 10,2 -55,6 

C3 498,86±116,37 481,29±87,5 474,86±100,39 -17,57 -24 

Δ7-10.  V3 92,2 153,8 68,6   

Δ7-13.  V3 136,2 141 33,4   

Δ7-10.  C3 54,29 47,57 42,72   

Δ7-13.  C3 72,72 69,15 48,15   

 

 

Krónikus hatás a mechanikai mutatókban TA végrehajtásnál  

Heti összehasonlításban a Tf változónál nem találtunk szignifikáns eltérést, habár az 

edzések előrehaladásával, a levegőben tartózkodás időtartam hossza növekedett mindkét 

csoportnál mind edzéshatás előtt, mind pedig az 1 és 10 perc után mért adatok 

összehasonlításában. Az edzés előtti érték a 15,6%-kal emelkedett a 10. és további 7,4%-kal a 

13. méréskora  V3 csoport esetén.  A WBV után mért 1 perces érték 25,7%-kal a 10. és 

23,6%-kal emelkedett a 13. edzésen a V3csoportnál. A WBV edzés utáni 10 perces érték 

10,7%-kal és 5,2%-kal emelkedett a 10. illetve a 13. edzés után a V3 csoportnál. A C3 

csoportnál kisebb mértékben, de itt is emelkedett a levegőben tartózkodás időtartama WBV 

edzés előtt, valamint WBV utáni 1 és 10 perccel az edzéshatást követően (12. ábra).  
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 12. ábra. A levegőben tartózkodási időtartam (Tf) átlaga és szórása, vibrációs intervenció 

előtt és után 1, valamint 10 perccel, TA végrehajtási mód esetén, a 7-10-13. kezelés során a 

V3 és a C3 csoportokban. 

 

A Tc krónikus vizsgálatában a V3 csoport WBV utáni 1 perces adatait egymással 

összehasonlítva, csökkenést mutatott, a 10. edzés WBV után 1 perccel szignifikánsan: 238,4 

ms-mal (P=0,037). WBV edzés előtt és a WBV utáni 10 perces mérésnél kis mértékben 

hosszabb lett az erőközlés időtartama, ugyanennél a csoportnál szignifikáns eltérés nélkül. A 

C3 csoport támasz fázis időtartama edzéshatás előtt csökkent, az WBV edzés után 1 és 10 

perces adatok összehasonlításában hosszabbak lettek, szignifikáns változás nélkül (13. 

táblázat). A Tf/Tc hosszú távú vizsgálatban a nyugalmi és a WBV edzés után 1 és 10 perces 

értékeknél nem találtunk szignifikáns változást. Az impulzus krónikus vizsgálatban, WBV 

edzések előtt, a különböző intenzitású terhelési hetek értékeit összehasonlítva, nem találtunk 

változást a V3 csoportnál. A C3 csoportban a 10 (P=0.001) és a 13. (P=0.001) edzés 

alkalmával szignifikáns emelkedést tapasztaltunk. Az impulzus WBV edzés után 1 és 10 

perces perccel, nagyobb volt a 10. és a 13. mérésen is mindét csoportnál. A V3 csoport WBV 

után 1 perces értéknél a 7. edzésről a 13. edzésre (P=0.02), a WBV után 10 perces értékeknél 

a 7. edzésről a 10. edzésre (P=0.03), a 13. edzésre (P=0.022) szignifikáns emelkedést 

tapasztaltunk. A C3 csoport WBV utáni 1 perces értéknél a 7. edzésről a 10. edzésre 

(P=0.000), a 13. edzésre (P=0.000), valamint a WBV után 10 perces értékeknél a 7. edzéstől a 

10. edzésre (P=0.000), a 7. edzésről a 13. edzésre (P=0.000) szignifikáns emelkedést 

tapasztaltunk (18. táblázat). 
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12. táblázat: Kontakt időtartam (Tc), átlaga és szórása, VA vérhajtási mód során vibrációs 

edzéshatás előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy 

perc utáni (Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított 

különbségét mutatja. A négy utolsó sor a 10. és 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs 

tréninghez (VT) képest. 

 
Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
c 

(m
s)

  

V
A

 

7. V3 718,8±163,89
 

VA-TA
 

730,8±233,07
  

VA-TA
 

700,2±233,87 12 -18,6 

C3 756,14±92,17
 

VA-TA 
 

736,57±97,88 
 VA-TA

 

768,86±40,29 -19,57 12,72 

10. V3 808,6±105,81
 

VA-TA
 

787±120,38 808±74,52 -21,6 -0,6 

C3 730,29±78,47
 

VA-TA
 

741,43±151,43 
 VA-TA

 
738,71±79,33

  

VA-TA
 

11,14 8,42 

13. V3 782,8±107,13
 

VA-TA
 

759,2±77,71 771,2±87,16 -23,6 -11,6 

C3 703,71±79,81
 b 

VA-TA
 

732,57±83,83
  

VA-TA
 

800,71±85,89
  

VA-TA
 

28,86 97 

Δ7-10.  V3 89,8 56,2 107,8   

Δ7-13.  V3 64 28,4 71   

Δ7-10.  C3 -25,85 4,86 -30,15   

Δ7-13.  C3 -52,43 -4 31,85   

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és után1’ között

   
 

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és után10’ között  

c
 szignifikáns különbség 7. és 10. edzés között 

d
 szignifikáns különbség 7. és 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 
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13. táblázat: Kontakt időtartam (Tc), átlaga és szórása, TA végrehajtási mód során vibrációs 

edzéshatás előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy 

perc utáni (Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított 

különbségét mutatja. A négy utolsó sor a 10. és a 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs 

tréninghez (VT) képest. 

 

Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
c 

(m
s)

  

T
A

 

7. V3 915±156,19
  

VA-TA
 

992,2±180,69
 c 

VA-TA
 

859,6±108,17 77,2 -55,4 

C3 980,86±97,72
 b 

VA-TA
 

914,29±104,45
  

VA-TA
 

898,14±144,95 -66,57 -82,72 

10. V3 926,4±99,36
  

VA-TA
 

753,8±113,88 989±136,53 -172,6 62,6 

C3 942,14±72,99
 

VA-TA
 

961,29±90,28
 VA-

TA
 

925,29±70,86 
 VA-TA

 

19,15 -16,85 

13. V3 947,6±31,6
  

VA-TA
 

924,2±157,28 902,2±69,07 -23,4 -45,4 

C3 944,71±87,27
 

VA-TA
 

988,29±98,38
  

VA-TA
 

995,29±49,42
  

VA-TA
 

43,58 50,58 

Δ7-10.  V3 11,4 -238,4 129,4   

Δ7-13.  V3 32,6 -68 42,6   

Δ7-10.  C3 -38,72 47 27,15   

Δ7-13.  C3 -36,15 74 97,15   

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és után1’ között

    

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és után10’ között   

c
 szignifikáns különbség 7. és 10. edzés között 

 d
 szignifikáns különbség 7. és 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 

 

Csoportösszehasonlítás a vibrációs intervenció előtt  

A Tf szignifikánsan hosszabb volt a V3 csoportban, a C3 csoporthoz képest VA 

végrehajtásban a 7,10,13. mérésen (24%, P=0.03 és 28%, P=0.013 valamint 26%, P=0.009). 

Tf szignifikánsan hosszabb volt a V3 csoportnál, a C3-csoporthoz képest TA végrehajtásban 

is a 10. és 13. mérésen (29,7%, P=0.04; valamint 31,5%, P=0.003), a V3 és a C3 csoport nem 

különbözött a 7. mérésnél TA végrehajtásban. V3 és C3 csoport nem különbözött a Tc 

paraméterben, sem VA, sem TA végrehajtásban. A Tf/Tc minden esetben nagyobb volt a V3 

csoportnál, egy esetben szignifikánsan mértékben a 13. mérésen (31,2%-kal, P=0.003). Az 

impulzus értékekben nem volt különbség (a két csoport összehasonlításában, egyik 

tesztfeladatnál sem) az akut visszamaradó hatásvizsgálatban.  
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Csoportösszehasonlítás akut visszamaradó hatás WBV után 1 és 10 perccel  

A Tf, minden esetben szignifikánsan hosszabb volt a V3 csoportban, a C3 csoporthoz 

viszonyítva, egy kivétellel (7. mérés U1’: nem volt különbség),  

VA tesztgyakorlat esetén az WBV után 1 perces értékek szignifikáns esetei a V3 csoportban a 

10. mérésen: (29,9%, P<0.001), valamint a 13. mérésen (32,2%, P=0.003). A WBV után 10 

perces értékek szignifikáns esetei a V3 csoportban a 7. mérésen: (33%, P=0.000) és a 10. 

mérésen: (32,2%, P=0.002), valamint a 13. mérésen: (27,5%, P<0.001). A Tf minden esetben 

ugyancsak szignifikánsan hosszabb volt a V3 csoportnál, a C3 csoporthoz viszonyítva TA 

végrehajtási módban. Az WBV utáni 1 perces értékek szignifikáns esetei a V3 csoportban a 7. 

mérés: (31%, P=0.006) és a 10. mérésen: (38,8%, P<0.001), valamint a 13. mérésen: (34,8%, 

P<0.001). A WBV utáni 10 perces értékek szignifikáns esetei a V3 csoportban a 7. mérésen: 

(33,2%, P=0.005) és a 10. mérésen: (33,7%, P=0.003), valamint a 13. mérésen: (29,4%, 

P=0.002).  

 

Tc: A két csoport nem különbözött szignifikánsan VA végrehajtási módban. A Tc 

szignifikánsan rövidebb volt TA végrehajtási módban a V3 csoport esetén, a C3 csoporthoz 

viszonyítva a 10. méréskor, (U1’: P=0.005) és a 13. méréskor (U10’: P=0.021). A TA 

tesztgyakorlat szignifikáns esetein kívül a Tc időtartama egy kivétellel, minden esetben 

rövidebb volt a V3 csoportban. 

 

A Tf/Tc, VA és TA tesztgyakorlat végrehajtásakor a V3 csoportban minden esetben 

nagyobb volt, mint C3 csoportban. VA tesztgyakorlat végrehajtásánál a 13. mérésen (U1’: 

P=0.01), valamint a 7,10,13. mérésen (U10’: P=0.014; P=0.014; P=0.001) figyeltünk meg 

szignifikánsan emelkedést. TA tesztgyakorlat végrehajtásánál a 10., a 13. mérésen (U1’: 

P=0.001; P=0.02), valamint a 7,10,13. mérésen (U10’: P=0.028; P=0.003; P=0.000) 

figyeltünk meg szignifikánsan emelkedést. Az impulzus értékekben nem volt különbség a két 

csoport összehasonlításában egyik tesztfeladatnál sem akut visszamaradó viszonylatban.   

 

VA és TA összehasonlítása 

A Tf időtartamai hosszabbak voltak TA végrehajtásban VA végrehajtási módhoz 

viszonyítva minden esetben (WBV edzéshatás előtt, illetve a hagyományos edzés után 1 és 10 

perccel, minden héten), mindkét csoportban. A VA-TA átlag nem különbözött szignifikánsan 

a különböző mérési időpontokban a C3 csoportban. A V3 csoportban a 13. mérésen WBV 
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edzéshatás előtt (WBV előtt: P=0.014), valamint WBV után 1 perccel minden esetben 

találtunk szignifikáns emelkedést TA végrehajtási módnál, nevezetesen a 7.,a 10. és 13. 

mérésen (U1’: P=0.019; P=0.045; P=0.03) (14. táblázat). 

 

A Tc időtartamai is hosszabbak voltak TA végrehajtásban VA végrehajtási módhoz 

viszonyítva minden esetben (WBV edzés előtt, illetve hagyományos edzés után 1 és 10 

perccel, minden héten) mindkét csoportban, az esetek többségében statisztikailag kimutatható 

különbséggel. Szignifikáns esetek a V3 csoportban: a 7. mérésen (WBV előtt: P=0.01; U1’: 

P=0.03), 10. mérésen (WBV előtt: P=0.007), 13. mérésen (WBV előtt: P=0.045). A C3 

csoportban minden esetben szignifikánsan hosszabb volt a TA végrehajtás, kivéve a 7. 

mérésen 10 perccel a hagyományos edzés után (itt nem találtunk különbséget). Szignifikáns 

esetek a C3 csoportban: a 7. mérésen (WBV előtt: P=0.05; U1’: P=0.019), a :10. mérésen 

(WBV előtt: P=0.008; U1’: P=0.019; U10’: P=0.002), a 13. mérésen (WBV előtt: P=0.000; 

U1’: P=0.000; U10’: P<0.001).  

 

 A Tf/Tc hányados minden esetben (WBV edzéshatás előtt, illetve hagyományos edzés 

után 1 és 10 perccel, minden héten) nagyobb volt VA végrehajtásban, mind a V3, mind a C3 

csoportnál. Egy esetben szignifikánsan a V3 csoportban a 7. mérésnél, (U1’: P=0.036). 

Szignifikáns esetek a C3-csoportban: a 7. mérésnél (WBV előtt: P=0.027; és U1’: P=0.038), a 

10. mérésnél (U10’: P=0.009), valamint a 13. mérésnél (WBV előtt: P=0.032; U1’: P=0.002 

és U10’: P=0.005). Az impulzus értékekben nem volt különbség VA és TA tesztfeladat 

összehasonlításában, sem a visszamaradó, sem a krónikus hatásvizsgálatban a V3 csoportban. 

Habár az impulzus értékek TA végrehajtásban nagyobbak voltak VA végrehajtásnál, a 

különbség nem volt szignifikáns, kivéve WBV edzés után 1 perccel (P=0.009) a 7. edzés 

alkalmával. A C3 csoportnál három esetben tapasztaltunk szignifikáns eltérést nevezetesen a 

13. mérésen edzés előtt (P=0.034) és WBV edzés után 10 perccel (P=0.006), valamint a 10. 

edzés után 1 perccel (P=0.006). Mindhárom esetben TA végrehajtásban mértünk nagyobb 

erőkifejtést a C3 csoportban. 
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14. táblázat: Levegőben tartózkodási idő (Tf), átlaga és szórása csoportonként. Kis 

amplitúdójú (VA) és nagy amplitúdójú (TA) karhajlítás- nyújtás ellökődésében, vibrációs 

edzéshatás előtte (előtt), egy és tíz perccel a vibrációs edzéshatás után (után1 és után10) V3, 

C3 csoportokban. A három utolsó oszlop a nyugalmi (Δ előtt), az egy perc utáni (Δ1) és tíz 

perc utáni (Δ10), átlagok különbségét jelzi a két csoport között. A három utolsó sor a 7. és a 

10., valamint a 13. kezelés VA és TA végrehajtási módok közötti különbségét jelzi. 

 

Tf (ms) 

VA-TA 

WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’ Δ előtt Δ1 Δ10 

V3 C3 V3 C3 V3 C3 V3-

C3 

V3-

C3 

V3-

C3 

7. VT 
VA 538±98,97 f 409,14±77,54 

534,2±123,51 

i 
410,14±72,63 615,6±58,74 h 412,29±70,61 128,86 124,06 203,31 

TA 592±151,15 f 426,14±118,46 
597,4±102,72 

g 
412,14±83,43 639,2±110,68 h 426,71±95,77 165,86 185,26 212,49 

10. VT 
VA 617,4±78,67 f 444,57±108,35 634±44,74 gi 444,57±81,06 676,2±117,5 h 458,43±70,39 172,83 189,43 217,77 

TA 
684,2±137,09 

f 
480,43±154,29 751,2±130,1 g 459,71±76,77 707,8±82,56 h 469,43±116,87 203,77 291,49 238,37 

13. VT 
VA 

652,4±65,56 f 

i 
482,86±103,84 623,6±46 gi 492,57±65,66 650,8±24,44 h 472,14±76,59 169,54 131,03 178,66 

TA 728,2±64,57 f 498,86±116,37 738,4±111,9 g 481,29±87,5 672,6±23,70 h 474,86±100,39 229,34 257,11 197,74 

Δ7. VA-TA 54 17 63,2 2 23,6 14,42    

Δ10. VA-TA 66,8 35,86 117,2 15,14 31,6 11    

Δ13. VA-TA 75,8 16 114,8 -11,28 21,8 2,72    

f
 szignifikáns különbség WBV vibráció előtt a két csoport között

  

g
 szignifikáns különbség WBV után1 esetén a két csoport között  

h
 szignifikáns különbség WBV után10 perccel a két csoport között 

i
 szignifikáns különbség VA-TA tesztgyakorlat között  



 62 

 

15. táblázat: Tf/Tc hányados átlaga és szórása, VA vérhajtási mód során vibrációs edzéshatás 

előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy perc utáni 

(Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított különbségét 

mutatja. A négy utolsó sor a 10. és a 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs tréninghez 

(VT) képest. 
 

Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
f/

T
c 

 

V
A

 

7. V3 0,8±0,32 0,78±0,30
 VA-TA

 0,98±0,4 -0,02 0,18 

C3 0,55±0,13
 

VA-TA
 

0,57±0,14 0,53±0,07
 c

 0,02 -0,02 

10. V3 0,78±0,17 0,82±0,16 0,85±0,2 0,04 0,07 

C3 0,61±0,14 0,62±0,19 0,62±0,05
  

VA-TA
 

0,01 0,01 

13. V3 0,84±0,13 0,83±0,07 0,85±0,12 -0,01 0,01 

C3 0,69±0,15
 

VA-TA
 

0,68±0,09
  

VA-TA
 

0,59±0,08
  

VA-TA
 

-0,01 -0,1 

Δ7-10.  V3 -0,02 0,04 -0,13   

Δ7-13.  V3 0,04 0,05 -0,13   

Δ7-10.  C3 0,06 0,05 0,09   

Δ7-13.  C3 0,14 0,11 0,06   

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és után1’ között

  

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és után10’ között  

c
 szignifikáns különbség a 7. és a 10. edzés között 

d
 szignifikáns különbség a 7. és a 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 
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16. táblázat: Tf/Tc hányados átlaga és szórása, TA végrehajtási mód során vibrációs 

edzéshatás előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy 

perc utáni (Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított 

különbségét mutatja. A négy utolsó sor a 10. és a 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs 

tréninghez (VT) képest. 
 

Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

T
f/

T
c 

 

T
A

 

7. V3 0,68±0,29 0,63±0,23
  

VA-TA
 

0,77±0,26 -0,05 0,09 

C3 0,43±0,10
  

VA-TA
 

0,45±0,10 0,49±0,12 0,02 0,06 

10. V3 0,76±0,24
 a

 1,03±0,32 0,72±0,08 0,27 -0,04 

C3 0,52±0,2 0,48±0,08 0,50±0,10
  

VA-TA
 

-0,04 -0,02 

13. V3 0,77±0,06 0,84±0,32 0,75±0,08 0,07 -0,02 

C3 0,53±0,12
 b 

VA-TA
 

0,49±0,1
  

VA-TA
 

0,48±0,09
  

VA-TA
 

-0,04 -0,05 

Δ7-10.  V3 0,08 0,4 -0,05   

Δ7-13.  V3 0,09 0,21 -0,02   

Δ7-10.  C3 0,09 0,03 0,01   

Δ7-13.  C3 0,1 0,04 -0,01   

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és után1’ között

  

b
 szignifikáns különbség WBV előtt és után 10’ között 

c
 szignifikáns különbség a 7. és a 10. edzés között 

d
 szignifikáns különbség a 7. és a 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 
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17. táblázat: Az impulzus átlaga és szórása, VA vérhajtási mód során vibrációs edzéshatás 

előtt, után egy és tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy perc utáni 

(Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított különbségét 

mutatja. A négy utolsó sor a 10. és a 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs tréninghez 

(VT) képest. 
 

Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

Im
p

 (
N

s)
 

V
A

 

7. V3 107,63±41,87 96,35±34,43
 cd 

VA-TA 
 

131,53±39,66
 d
 

-11,28 23,9 

C3 109,32±41,53
 cd

 79, 4±51,24
 cd

 98,26±45,56
 cd

 
-29,92 -11,06 

10. V3 194,34±85,37 222,37±105,24 242,6±101,75 
28,03 48,26 

C3 202,31±68,46 192,38±43,32
  

VA-TA
 

192,04±53,57 
 VA-TA

 -9,93 -10,27 

13. V3 174,4±67,49
 b
 219,98±74,88 245,68±75,82 

45,58 71,28 

C3 172,83±61,05 
 VA-TA

 

200,38±34,55 220,78±37,11 

27,55 47,95 

Δ7-10.  V3 
86,71 126,02 111,07   

Δ7-13.  V3 66,77 123,63 114,15 
  

Δ7-10.  C3 92,99 112,98 93,78 
  

Δ7-13.  C3 63,51 120,98 122,52 
  

a
 szignifikáns különbség WBVelőtt és után1’ között

  

b
 szignifikáns különbség WBVelőtt és után10’ között  

c
 szignifikáns különbség 7. és 10. edzés között 

 d
 szignifikáns különbség 7. és 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 
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18. táblázat: Az impulzus átlaga és szórása, TA végrehajtási mód során vibrációs edzéshatás 

előtt, után egy és tíz perccel a V3 és C3 csoportokban. A két utolsó oszlop az egy perc utáni 

(Δ1) és tíz perc utáni (Δ10), a WBV előtti kiinduló értékekhez viszonyított különbségét 

mutatja. A négy utolsó sor a 10. és 13. kezelés különbségét jelzi a 7. vibrációs tréninghez 

(VT) képest. 

 
Változó VT csoport WBV előtt WBV után 1’ WBV után 10’  Δ 1 Δ10 

Im
p

u
lz

u
s 

(N
s)

 

T
A

 

7. V3 159,14±63,28 142,92±28,61
 d 

VA-TA
 

122,76±61,0
 cd

 

-16,22 -36,38 

C3 91,84±81,78
 cd

 83,05±62,34
 cd

 81,66±51,85
 cd

 
-8,79 -10,18 

10. V3 238,13±95,59 259,47±116,37 254,86±94,32 
21,34 16,73 

C3 246,33±57,04 248,20±62,08
 

VA-TA
 

235,49±67,73 
VA-TA

 1,87 -10,84 

13. V3 213,32±68,33 261,19±93,31 272,72±101 
47,87 59,4 

C3 237,19±36,02
 

VA-TA
 

219,84±39,3 234,76±62,96 

-17,35 -2,43 

Δ7-10.  V3 78,99 116,55 132,1 
  

Δ7-13.  V3 54,18 118,27 149,96 
  

Δ7-10.  C3 154,49 165,15 153,83 
  

Δ7-13.  C3 145,35 136,79 153,1 
  

a
 szignifikáns különbség WBVelőtt és után1’ között

  

b
 szignifikáns különbség WBVelőtt és után10’ között  

c
 szignifikáns különbség 7. és 10. edzés között 

 d
 szignifikáns különbség 7. és 13. edzés között 

VA-TA
 szignifikáns különbség VA és TA végrehajtás között 

 

6.4 Az egyensúlymegtartás krónikus és akut visszamaradó hatása 

 

A WBV egyensúlyozásra gyakorolt akut visszamaradó hatása különböző statikus 

testhelyzetekben hetenként 1. 4. 7. 10. 13. edzés után  

A testlengés értékeinek változásánál azt tapasztaltuk, hog yaz egyensúlymegtartás értéke 

nyitott szemmel RI tesztfeladat esetében kis mértékben csökkent WBV edzés után (kivéve a 

10. edzés után, ahol kis mértékben növekedett), összehasonlítva az edzéshatás előtti 

értékekkel a V3 csoportnál szignifikáns eltérés nélkül. A C3 csoportban inkább kis mértékben 

növekedett edzés után (kivéve a 13. edzés után) szignifikáns eltérés nélkül.  

 

Az egyensúlyozás értéke csukott szemmel RII teszt feladat végrehajtásánál kis 

mértékben növekedett WBV edzés után (kivéve a 4. és a 7. edzés után), az edzéshatás előtti 

értékhez képest a V3 csoportnál, szignifikáns eltérés nélkül. A C3 csoportban az 
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egyensúlyozási érték inkább kis mértékben növekedett edzés után (kivéve a 4. és 10. edzés 

után, ahol kis mértékben csökkent) szignifikáns eltérés nélkül.  

 

A testlengés értéke tornász állásban (TOR) teszt feladat végrehajtásánál kis mértékben 

növekedett WBV edzés után (kivéve a 4. és 10. edzés után), összehasonlítva az edzéshatás 

előtti értékekkel a V3 csoportnál. Egy esetben jelentősen növekedett, nevezetesen a 13. edzés 

után: (WBV edzés előtt: 12±1,0, U: 15,6±2,1; 30% különbség, P=0.006).  

 

A C3 csoportban inkább kis mértékben csökkent edzés után egy esetben jelentősen a 13. 

edzés után: (WBV edzés előtt:16,6±1,8, U: 14,6±1,7; 12% különbség, P=0.006 szignifikáns 

mértékben). 

A testlengések értéke kézállásban (KA) teszt feladat végrehajtásánál kis mértékben csökkent 

WBV edzés után (kivéve a 4. és a 7. edzés után), az edzéshatás előtti értékekhez viszonyítva a 

V3 csoportnál szignifikáns eltérés nélkül. A C3 csoportban a testlengések értéke, kis 

mértékben csökkent edzés után (kivéve a 4. edzés után, ahol emelkedett) szignifikáns eltérés 

nélkül.  

 

A csoportok összehasonlítása. Edzéshatás előtti és a terheléses vizsgálatok különbségei 

az 1., a 4., a 7., a 10., a 13. edzés során  

A négy hét megfigyelés alatt 9 esetben találtunk szignifikáns különbséget az edzéshatás 

előtti testlengési értékek között, minden esetben a V3 csoport eredményei voltak 

alacsonyabbak. A terheléses eredmények összehasonlításakor 5 esetben találtunk jelentős 

különbséget, amely során ugyancsak a V3 csoport eredményei voltak alacsonyabbak az 

alábbiak szerint. 

Az RI teszt értéke a V3-C3 csoportok esetén nem különbözött egyik héten sem, 

edzéshatás előtt és edzés után sem.  

 

A RII teszt értéke WBV edzéshatás előtt három esetben jelentősen jobb volt a V3 

csoportnál az 1. a 7. és a 13. edzés előtt, nevezetesen az 1.: (WBV edzés előtt:12,4±3,6 és 

19,4±4,6; P=0.018) valamint a 7.: (WBV edzés előtt:12,6±3,5 és 18,3±4,3; P=0.035) és 13.: 

(WBV edzés előtt:10,4±2,6 és16,4±3,7; P=0.011). Edzés után az 1. és a 7. mérésnél 

szignifikánsan kisebb volt a V3 csoportnál vizuális kontroll nélküli végrehajtásnál, 

nevezetesen az 1.: (U: 12,6±3,0 és 18,0±4,5;  P=0.043) és a  7.:(U: 12,4±3,6 és 18,1±2,6; 

P=0.01). 
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 A TOR teszt értéke jelentősen kisebb volt a V3 csoportban az 1. és a 13. WBV edzés 

előtt, nevezetesen az 1.: (WBV edzés előtt:11,0±3,7 és 18,3±3,5; P=0.006) és a 13.: (WBV 

edzés előtt:12±1,0 és 16,6±1,8; P=0.000), valamint, terhelés után az 1.: (U: 12,8±1,8 

és19,6±3,7; P=0.027). edzést követően 

 

A KA teszt értéke kisebb volt minden WBV edzés előtt és után a V3 csoportnál. 

Szignifikáns esetek vibráció előtt a 4. mérésen: (WBV előttt 27,2±6,2 és 43,9±9,5; P=0.007), 

a 7. mérésen: (WBV előttt 28,2±6,7 és 46,3±9,4; P=0.004), a 10. mérésen: (WBV edzés előtt: 

30,6±11,1 és 50,3±10,5; P=0.011), valamint a 13. mérésen: (WBV edzés előtt: 25±7,1 és 

46,0±5,7; P=0.000). Terhelés után a 10.: (U: 25,8±9,7 és 44,1±10,3; P=0.011) és a 13.: (U: 

23,6±11,7 és 45,1±9,4; P=0.005) edzés után találtunk szignifikánsan kisebb testlengés 

értékeket a V3 csoportnál. 

 

Az edzéshatás előtti és a terheléses testlengés értékek krónikus változásai: az 1. mérés 

különbségei a 4., a 7., a 10., a 13. méréshez viszonyítva  

WBV edzés előtt az RI és RII, TOR, KA tesztfeladatok: a V3 és a C3 csoport 

változóinak vizsgálata során, az első méréshez viszonyítva csökkentetek vagy emelkedtek a 

testlengés értékei szignifikáns különbség nélkül.  

RI WBV edzés előtt: a V3 és a C3 csoport értéke az első méréshez viszonyítva nem 

különbözött egyik héten sem (a V3: a 7-10-13. és a C3: 4-7-10. mérésnél kis mértékben 

csökkent). 

Az RII mutató WBV edzés előtt: a V3 és a C3 csoport értéke az első méréshez viszonyítva 

nem különbözött egyik héten sem (a V3: a 4-7-10. mérésnél kis mértékben növekedett és C3: 

minden mérésnél kis mértékben csökkent). 

A TOR mutató WBV edzés előtt: a V3 és a C3 csoport értéke az első méréshez viszonyítva 

nem különbözött egyik héten sem (a V3: minden mérésnél kis mértékben növekedett és a C3: 

a 7-10-13. mérésnél kis mértékben csökkent). 

A KA mutató WBV edzés előtt: a V3 és a C3 coport értéke az első méréshez viszonyítva nem 

különbözött egyik héten sem (a V3 minden mérésnél kis mértékben csökkent és a C3: minden 

mérésnél kis mértékben növekedett). 

 

WBV után: a V3 és a C3 csoport változóinak vizsgálata során az első méréshez 

viszonyítva, szignifikáns változás nélkül csökkentetek vagy emelkedtek a testlengés értékei, 

ugyanakkor, a változások a tornászállás testhelyzetben, esetenként szignifikáns mértékűek 
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voltak. Nevezetesen: a C3 csoportnál: a 4.-7. és a 13. mérésnél jelentős mértékben csökkent 

23%-kal, majd további 1%-kal, illetve 1,5%-kal: (U
 1-4.

: 19,6±3,74 és 15,1±3,4; P=0.04, U
 1-7.

: 

19,6±3,74 és 14,9±1,5; P=0.009, U
 1-13.

: 19,6±3,74 és 14,6±1,7; P=0.007). 

 

További eredmények szignifikáns változás nélkül: 

RI WBV után: a V3 és a C3 csoport az első méréshez viszonyítva nem különbözött 

egyik héten sem (a V3: a 4-7-10-13. és a C3: a 4-7. és 13. mérésnél kis mértékben csökkent). 

RII WBV után: a V3 és a C3 csoport az első méréshez viszonyítva nem különbözött egyik 

héten sem (a V3: a 7. és a C3: a 4. és a 10-13. mérésnél kis mértékben csökkent). 

KA WBV után: a V3 és a C3 csoport értéke az első méréshez viszonyítva nem különbözött 

egyik héten sem (a V3: a 4-7-10-13. mérésnél kis mértékben csökkent és a C3: minden 

mérésnél csökkent kis mértékben növekedett). 

 

Az egymást követő mérések változásai 

WBV edzés előtt: a V3 és a C3 csoport változóinak vizsgálata során a 4-7., a 7-10. és a 

10-13. mérés között nem változtak a testlengés értékei, kivéve RI a 4-7. mérés között: (E
 4-7 : 

16,0±3,7 és 10,8±2,38; P=0.029) ahol szignifikáns mértékben csökkent a V3  csoportban 

32,5%-kal. 

WBV után: a V3 és a C3 csoport változóinak vizsgálata során a 4-7., a 7-10. és a 10-13. mérés 

között nem változtak a testlengés értékei egyik csoportnál sem. 19. táblázat. 
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19. táblázat: A stabilometriás vizsgálatok átlaga és szórása, a testlengések mértéke vibrációs 

edzéshatás előtt és után tíz perccel V3 és C3 csoportokban. A csoportonként az utolsó oszlop 

(Δ10) a nyugalmi (WBV előtt) és tíz perc utáni (WBV után10’), értékek különbségét mutatja 

milliméterben kifejezve annak a körnek a sugarát, amelyben a mérések során az adatok 95%-a 

koncentrálódott.  

 
Változók edzés V3 csoport  C3 csoport 

(mm)  WBV előtt WBV után10’  Δ10  WBV előtt WBV után10’  Δ10’  

RI 1. 15±4,8 13±2,9 -2 14,4±4,3 14,6±3,2 0,2 

RII 12,4
 e

 ±3,6 12,6
 P

 ±3,0 0,2 19,4 ±4,6 18,0±4,5 -1,4 

TOR 11,0
 e

 ±3,7 12,8
 P

 ±1,8 1,8 18,3 ±3,5 19,6±3,7 1,3 

KA 37,4±17,5 33,8±5,6 -3,6 43,4±6,1 36,3±16,0 -7,1 

RI 4. 16¤±3,7 12,4±2,3 -3,6 12,3±2,9 13,3±3,9 1 

RII 14,4±2,6 12,8±2,6 -1,6 16,1±3,8 17,0±5,8 0,9 

TOR 14,8±2,9 13,2±1,9 -1,6 16,0*±3,1 15,1±3,4 -0,9 

KA 27,2
 e

 ±6,2 32,6±3,7 5,4 43,9±9,5 46,3±15,4 2,4 

 RI 7. 10,8¤±2,4 12,2±3,0 1,4 13,0±4,0 14,3±4,9 1,3 

RII 12,6
 e

 ±3,5 12,4
 P

 ±3,6 -0,2 18,3±4,3 18,1±2,6 -0,2 

TOR 14,8±3,7 15,6 ±3,3 0,8 17,0*±3,4 14,9±1,5 -2,1 

KA 28,2
 e

 ±6,7 32±12,2 3,8 46,3±9,4 41,1±9,3 -5,2 

RI 10. 10,6±0,5 12,8±2,4 2,2 14,0±4,0 14,0±4,7 0 

RII 13,4±5,9 14,8±4,3 1,4 17,0±4,2 17,6±4,9 0,6 

TOR 15,2±3,7 14,4±3,0 -0,8 17,4±3,0 17,4±4,7 0 

KA 30,6
 e

 ±11,1 25,8
 P

 ±9,7 -4,8 50,3±10,5 44,1±10,3 -6,2 

RI 13. 12,6±3,8 11,8±4,3 -0,8 14,6±2,4 12,3±1,6 -2,3 

RII 10,4
 e

 ±2,6 13,4±4,0 3 16,4±3,7 16,0±2,9 -0,4 

TOR 12
 a, e

 ±1,0 15,6±2,1 3,6 16,6
 a*

 ±1,8 14,6±1,7 -2 

KA 25
 e

 ±7,1 23,6
 P

 ±11,7 -1,4 46,0±5,7 45,1±9,4 -0,9 

a
 szignifikáns különbség WBV előtt és után 10’ között (WBV hatásvizsgálat) 

e
 szignifikáns különbség a WBV előtti értékek és a csoportok között (meghatározott edzéseknél) 

P
 szignifikáns különbség a terhelés utáni eredmények és a csoportok között (meghatározott edzéseknél) 

*szignifikáns különbség krónikus változása az 1. méréshez viszonyítva 

¤ szignifikáns különbség krónikus változása az egymást követő méréshez viszonyítva 
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7 MEGBESZÉLÉS 
 

Minden sportágban, így a torna sportban nélkülözhetetlen tulajdonságok az egésztest 

vibrációs módszerrel is fejleszthetők. A torna sport sajátosságaival összefüggésben 

kutatásunkban, azokat a területeket vizsgáltuk meg, amelyek a torna mozgásanyag 

elsajátításában és az izomerő teljesítmények növelésében fontosak. A vibrációval kapcsolatos 

kutatások többsége az alsó végtag irányából közölt teljesítménynövelő hatásokat vizsgálta, 

azonban kevésbé terjedtek ki a felső végtag irányából indított vibrációval. Mivel a torna 

elemek végrehajtásának egyik kiemelt iránya a felső végtag, ezért mellső fekvőtámaszban a 

felső végtagon keresztül közölt WBV hatását vizsgáltuk a fizikai teljesítmények, a hormon 

szint változására, valamint a statikus egyensúly megtartására. 

 

Az egésztest vibráció intenzív, ugyanakkor kíméletes edzéshatás, amely elsősorban az 

idegrendszeren keresztül fejti ki hatását. A vibráció módszertét alkalmaza javulhat a 

koordináció, és ez a sportmozgások gyorsabb kivitelezésének lehet az alapja. WBV hatására 

az elsődleges mozgató izmok közvetlenül aktiválódnak, valamint a vibrációs ingerület 

poliszinaptikus kapcsolódásával a mozgató izmok száma és szinkronizáltsága növekszik 

(Moritani és DeVries 1979). 

 

Kimutatták, hogy az inakon vagy izmokon közvetített mechanikai vibráció (10 ±200 Hz), 

amely hatás az ingerforrástól távolodva csökken, reflexválaszt hozhat létre (Eklund és 

Hagbarth 1965). Ezt nevezik a „tónusos vibrációs reflexnek”. Még mindig vitatott, hogy 

kiváltható-e alacsony intenzitású vibrációs kezeléssel (30 Hz), vagy el kell érni a körülbelül 

100 Hz, és 1 mm amplitúdójú terhelést (Latash 1998) az adekvát ingerválasz létrehozásához. 

Az alsó végtag esetében a szerzők többsége 30 Hz frekvenciát (Seidel 1988, Bosco és mtsai 

1999, 2000, Torvinen és mtsai 2002, Cardinale és Lim 2003, Cormie 2006) tekintették 

hatékony ingerlésnek. Mások azonban azon a véleményen voltak, hogy a vibráció 

paramétereinek hatékonyságát több tényező befolyásolhatja (Cochrane és mtsai 2004, Erskine 

és mtsai 2007, Lora és mtsai 2010). Felső végtag esetén a kisebb izomtömeg, valamint az 

érzékenyebb érzékszervek közelsége miatt - a fej védelme érdekében -  az alacsonyabb 25-35 

Hz tartományt választottuk. 
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Egyes szerzők vizsgálták, de nem találtak különbséget a nőkre vagy a férfiakra gyakorolt 

hatások között (Torvinen és mtsai 2002), ezért a kutatásainkban szereplő mintát a kis 

létszámú férfi tornász populációhoz igazítottuk. 

 

Kvorning és munkatársai (2006) azt találták, hogy a súlyzós edzéssel kombinált WBV 

program nem jelentett többletnövekedést a maximális akaratlagos erőkifejtésben és a 

mechanikai teljesítményben az önálló súlyzós edzéshez viszonyítva A WBV edzés viszont 

önmagában nem jelent elegendő intenzitást az alkalmazkodási folyamatok kiváltásához, 

annak ellenére, hogy a növekedési hormon koncentráció növekedett az egésztest vibráció 

hatására. Bosco és munkatársai (1996, 2000) a tesztoszteron-szint növekedését állapította meg 

egésztest vibráció hatására. A teszt- és edzésfeladatainkat a saját résztestsúly terhelési 

intenzitása szerint alakítottuk ki mellső fekvőtámaszban. Ebben a helyzetben a csukló hajlító, 

könyökfeszítő, a vállhajlító és a protraktor izomcsoportokra eső ellenállás nagysága a kísérleti 

személy testsúlyának megközelítőleg 50-55 %-a. 

 

Egyes szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a WBV változások egyénenként 

különbözhetnek, magasabb előképzettség esetén hatékonyabbak (Issurin és mtsai 1994, 

Torvinen és mtsai 2002, Annino és mtsai 2007). Ennek nem mond ellent Hawkey (2012) 

megfigyelése, amely szerint az általa vizsgált aktív, de nem élversenyzői csoportnál a 

függőleges felugrás nagysága növekedett. Hozzá kell tenni, hogy jelentős változásokat 6 hét 

vibrációs tréning után mért.  

 

7.1 A mechanikai vibráció akut visszamaradó hatása 

 

Napjainkban a WBV széles körű felhasználása elterjedtté vált. A sportképességek 

területén a robbanékony erő fejlesztésének egyik alternatív, kevesebb egészségi kockázatot 

jelentő, ellenőrizhető edzésmódszere. Az egésztest vibrációs kutatásokról megjelent 

publikációk elsősorban az alsó végtagra gyakorolt hatásokat és összefüggéseket vizsgálták 

különböző függőleges felugrás tesztekkel. Kevésbé foglalkozik a szakirodalom a WBV felső 

végtagra gyakorolt hatásaival.  

 

Vizsgálatainkban a WBV kezelés akut visszamaradó hatása a mechanikai mutatókra 

különböző előképzettségű csoportokra eltérő eredményeket hoztak.  
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Egyes szerzők az izomhossz változások sebességének megfigyelése kapcsán a felugrás 

tesztekben kontrollálták az erőkifejtéshez tartozó optimális ízületi mozgásterjedelmet 

(Kopper, és mtsai 2009), és azt találták, hogy a kis kiterjedésű (alsó végtag) ízületi hajlítással, 

lendületvétellel végrehajtott felugrások során az elasztikus energiatárolásnak és 

felhasználásának jelentős szerepe van a függőleges felugrás eredményében. Nagy kiterjedésű 

ízületi hajlítással, lendületvétellel végrehajtott felugrások során az elasztikus 

energiatárolásnak és felhasználásának viszont elhanyagolható szerepe van a függőleges 

felugrás eredményében. 

 

Ezért a vizsgálatunkban különbséget tettünk a kis, illetve a nagy mozgásterjedelemmel 

végrehajtott karhajlításból való ellökődések között. 

 

Jelen tanulmányunkban a felső végtag izmain alkalmazott WBV vizsgálatának fő 

motívuma, hogy megállapítsuk az alsó végtag izmaihoz hasonlóan alkalmazott, azonos 

vibrációs frekvenciájú és amplitúdójú WBV, hajlított állásban ugyanúgy eredményezheti-e a 

mechanikai változók növekedését, mint amit az alsó végtag esetében megfigyeltek függőleges 

felugrások alkalmával. Arra is kerestük a választ, hogy az egy alkalommal végzett vibráció, 

akut visszamaradó hatása hogyan befolyásolja a levegőben tartózkodást, illetve erőkifejtést a 

felső végtag esetében. Bizonyos vélemények szerint az egyszeri vibrációs kezelés ritkán 

eredményez akut visszamaradó emelkedést. Cormie megfigyelései szerint (2006), jóllehet 

1x30 mp WBV terhelés után statisztikailag, átmenetileg növekedett az alsó végtag függőleges 

felugrás magassága 6,5%-kal, ugyanakkor a maximális erőkifejtés és a maximális 

teljesítmény nem változott. Torvinen kutatásaiból (2002) látható, hogy 4x60 mp WBV 

terhelés szignifikánsan, 2,5%-kal növelte a függőleges felugrás magasságát az alsó végtag 

esetén, valamint 3,2%-kal  növelte a statikus maximális erőkifejtést és 15,7%-kal az 

egyensúlyozást. Vizsgálatunk protokollja szerint kialakított 5x30 mp WBV kezelés is azt 

igazolta, hogy egy sorozat is okozhat szignifikáns változást a dózis (további terhelési 

összetevők) és az előképzettség függvényében. 

 

Az akut visszamaradó hatás vizsgálatánál a levegőben tartózkodás és a 

súlypontemelkedés mérésénél figyelemmel voltunk arra, hogy minimalizáljuk az 

eredményeket torzító körülményeket, azonban a mérések során több problémával 

találkoztunk: 1. A testtömeg-középpont mellső fekvőtámaszban az ellökődés alatt, a kettős 

alátámasztási pont miatt nem haladhat függőleges irányba. 2. Abban az estben lehetne 



 73 

pontosan összehasonlítani egymással a levegőben tartózkodási időtartamból számított 

emelkedési magasságot, amennyiben talajelhagyáskor és leérkezéskor az ízületi szögek 

megegyeznének. 3. Nem zárható ki a mozgásmintázatból a csípőízület mozgása. A fáradással 

egyidejűleg egyre nagyobb mértékben segítheti a csípőhajlítás és lendítés az ellökődés 

magasságát. A fent említett tényezők kombinálódhatnak, amely a mérési eredményeket is 

befolyásolhatják. Jó megoldásnak tűnt a hetes nyakcsigolya függőleges irányú 

elmozdulásának a mérése, a goniometer alkalmazása a sebesség, vagy egy kiválasztott testrész 

útbeli elmozdulásának megállapítására és az ízületi hajlásszögek kontrollálására, de az 

elővizsgálatok során kiderült, hogy a mérőműszerek testre helyezése zavarta a végrehajtást. 

Ezért a kezek talajtól történő elszakadása (amikor a talajreakció erő nullára redukálódik) az 

újbóli kézkontaktig eltelt időt mértük, mint a mozgás dinamikájának jellemzőjét, illetve a 

mechanikai teljesítmény jelzőjét. Minthogy a korábban említett hiba nagysága az egyes 

személyeknél csaknem azonos, ezért a levegőben tartózkodási időt mi is megbízható 

változónak tekintettük. 

 

Ugyancsak célul tűztük ki, annak megállapítását, hogy ugyanolyan vibrációs 

beavatkozásnak ugyan az-e a hatása a magasan és mérsékelten edzett tornászoknál. Az 

eredményeket a kontroll csoport adataihoz viszonyítottuk. 

 

A legtöbb tanulmány szerint a kísérletekben a WBV edzéshatás 60 mp, az ismétlésszám 

pedig 5 és 10 között volt. Ezzel szemben mi 30 mp vibrációs edzéshatást alkalmaztunk ötszöri 

ismétlésssel, mert a felső végtag izmai fekvőtámaszban sokkal kevesebb erőt tudnak kifejteni, 

mint az antigravitációs izmok hajlított állásban. Azt találtuk, hogy a vibrációs edzéshatás 

különbözőképpen hatott a fekvőtámasz variációkra a jól edzett és mérsékelten edzett 

vizsgálati személyeknél. Nevezetesen a válogatott szinttű tornász csoport (V1) levegőben 

tartózkodási ideje szignifikánsan növekedett közvetlenül WBV kezelés után (21,9%-kal, 

P=0,017). Hasonló eredményekről számoltak be az alsó végtag esetén egyénileg optimalizált 

vibrációs frekvencia mellett Giminiani és munkatársai (2009), igaz SJ 11%-kal emelkedett, 

CMJ nem változott esetükben. A WBV a kar esetében is kiváltja a neuromuszkuláris 

adaptációt (TVR), amelyet az alsó végtagra vonatkozóan számos szerző megerősített (Eklund 

és Hagbarth 1966
,
, Lance és mtsai 1973). Vizsgálatunkban a V1 csoportnál a WBV akut 

visszamaradó hatás 10 perccel a vibráció után csökkent, de még mindig szignifikánsan 

hosszabb volt (16,2%, P=0,042) a WBV előtti értékekhez viszonyítva. Az emelkedés mértéke 

figyelemreméltóan nagyobb volt a viszgálatunkban, mint amilyenekről az alsó végtag 
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izomcsoportjai esetén a szakirodalomban beszámoltak. Nevezetesen Bosco és munkatársai 

(1998) 3,9 %-os függőleges emelkedési magasságot mértek 10x1 perces vibráció hatására. 

Szintén 1 perces vibrációs beavatkozástól (Torvinen és mtsai 2002) és egyetlen vibrációtól 

(Cormi 2006) 2,5 %, illetve 0,7%-os emelkedést állapítottak meg. Ellentétben a V1 csopor 

adataival, a mérsékelten edzett csoport esetén a V2 csoportnál szignifikáns repülési idő 

csökkenést mértünk, de az impulzus sem VA sem TA mozgásban, sem WBV után 1 és 10 

perccel nem csökkent, tekintettel arra, hogy az esetükben a vibrációs beavatkozás nem hatott 

serkentőleg, inkább fáradtságot okozott. A V2 csoportnál ezek az értékek szignifikánsan 

csökkentek (13,5%-kal, P=0,013 és 12,8%-kal, P=0,035). A V3 kontroll csoport értékei nem 

változtak. Ez az eredmény egybe esik a Rittweger és munkatársai (2003) által közöltekkel, 

akik  9,1% csökkenést mutattak ki függőleges felugrás során, ahol  egyetlen, fáradásáig tartó 

vibrációt alkalmaztak. 

 

Eredményeink összességében számos szerző megfigyelésével egyeznek abban, hogy a 

vibrációs edzés hatékonyabb válogatott versenyzők esetében, mint a szabadidő sportot 

folytató versenyzőknél (Issurin és mtsai 1994, Torvinen és mtsai 2002), vagy ugyanolyan 

vibrációs körülmények között nagyobb növekedést idézett elő gyengébb izmokon, mint 

erősebb izmokon (Tihanyi és mtsai 2010). Mindazonáltal úgy véljük, hogy valószínűleg 

inkább a fáradás volt a fő oka a repülési idő csökkenésének, semmint a neuromuszkuláris 

rendszer alacsonyabb érzékenysége a WBV iránt. Szintén megegyeznek eredményeink Di 

Giminiani és munkatársai (2009) által igazoltakkal, miszerint az egyénileg meghatározott 

vibrációs frekvencia és erősség az előfeltétele az akut megmaradó hatás fizikai teljesítmény-

emelkedésének. Azt is vizsgáltuk, hogy a repülési idő és az erőközlési idő megbízható 

változó-e a vibrációs edzés akut maradó hatásának értékelésére, egy olyan több ízületet érintő 

mozdulatsor esetén, ahol az ízületi mozgásterjedelem nem ellenőrzött. A Tc időtartam nem 

változott jelentősen egyik csoport esetében sem. Elvárható lett volna, hogy a V2 csoport, az 

erőközlési idő növekedését mutassa a fáradás miatt, ami esetükben a repülési idő csökkenését 

idézte elő. Azonban leszögezhetjük, hogy nem ez volt a legvalószínűbb oka a Tf csökkent 

htaássfokú munkának a V2 csoportnál, hanem az összekapcsolt karhajlítás és karnyújtás 

időtartama. Elképzelhető, hogy az izomfeszülés is csökkenhetett az izomfáradás hatására 

(Nakajima és mtsai 2009). 

 

Az erőközlési időnek a repülési időre gyakorolt hatását kiküszöbölendő, a Tf/Tc 

hányadost számoltunk. Bár ez a hányados vibráció után a V1 csoportnál emelkedett és a V2 
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csoportban csökkent, mind TA és VA végrehajtásban, a különbség a V1 csoportnál volt 

jelentős TA végrehajtásban, amely az intrafuzális rostok működésénél segítette és növelte az 

izom feszülést (Nakajima és mtsai 2009). 

Torvinen és munkatársai (2002) a WBV, akut visszamaradó hatását csupán néhány perccel a 

vibrációs beavatkozást követően tapasztalták Vizsgálatukban a fizikai teljesítmény 

növekedését figyelték meg 2 perccel a vibrációs edzést követően, de az akut hatás megszűnt 1 

órás pihenőt követően. Cormie és munkatársai (2006) arról számoltak be, hogy a függőleges 

felugrás eredménye növekedett 5 perccel WBV-t követően. Mc Bridge és munkatársai (2010) 

megfigyelték, hogy az akut visszamaradó hatás 8 percen át emelkedett marad, de a 16. pecben 

már nem volt mérhető. Kutatásunkban mi is vizsgáltuk a WBV akut visszamaradó hatás 

időtartamát. Feltételeztük, hogy a hatás tíz percig fennmarad. Eredményeink igazolták 

várakozásunkat. Vibráció után 1 és 10 perc közötti időtartamban a vibrációs hatás 

mérséklődött, a változás szignifikáns maradt a meghatározott átlagok között. Valójában 

mindkét vizsgálati csoportban az adatok nagy varianciát mutattak. Nevezetesen, voltak 

olyanok, akinél az első perceben, másoknál a tizedik percben mértünk nagyobb változást a 

meghatározott mutatókban. Ez az eredmény arra enged következtetni hogy az akut 

visszamaradó hatás 10 percen belül okoz változásokat. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, 

hogy a hatás időtartama egyéntől függő. 

 

A Tc és a Tf/Tc egyik csoportnál sem változott jelentősen. Az impulzus ugyancsak 

növekedett a V1 csoportban, közvetlenül és 10 perccel WBV után (14,4%-kal, P=0.005 és 

14,5%-kal, P=0.016). Nem volt szignifikáns változás megfigyelhető a V2 és a C1 

csoportoknál.  

Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a magasabb előképzettségi szintű sportolóink 

hosszabb levegőben tartózkodási időtartamot és impulzust értek el, mint a kevésbé edzettek, 

vagy kontroll csoportban viszgált társaik. 

 

A Tf és az impulzus viszonya VA végrehajtásnál 

Az impulzus a repülési időhöz hasonlóan emelkedett, kis amplitúdójú karhajlítás 

ellökődés alatt VA végrehajtásban, amely nem meglepő, tekintettel arra, hogy az impulzus 

közvetlen összefüggésben van a felugrás magasságával. A V1 csoportban a szignifikánsan 

nagyobb Tf eredmények, szignifikánsan nagyobb impulzussal (38,8 Ns, P=0,005) társultak. A 

hasonló mértékű emelkedés egyértelműen jelzi a két mutató közötti pozitív összefüggést. 

Érdekes, hogy a WBV hatástól távolodva az impulzus nem követte a Tf kismértékben 
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csökkenő tendenciáját, aminek nincs jelentősége, mivel WBV után 10 perccel a Tf VA 

végrehajtási módnál még mindig szignifikánsan nagyobb volt (39,1 Ns, P=0,016) a WBV 

előttii értékekhez viszonyítva. Az is kérdéses, hogy a V2 csoportban szignifikánsan csökkenő 

a Tf, hogyan társulhat növekvő, ugyanakkor nem szignifikáns impulzussal. A kontroll 

csoportnál tapasztalt szignifikáns eltérés nélkül WBV után 1 percnél csökkenő, majd 10 

percnél növekvő Tf, ugyancsak szignifikáns eltérés nélkül csökkenő impulzussal társult.  

 

A V1, és a V2 csoport összehasonlításában vibráció előtt, a csoportok között nem volt 

különbség a levegőben, tartózkodás időtartamában. A V2 és a C1 csoportok 

összehasonlításában a vibrációs csoportnál terhelés előtt eleve hosszabb levegőben 

tartózkodási időtartamot mértünk VA és TA mozgásban, mint a vibráció nélküli csoportnál. 

Terheléses állapotban pedig mind a V1 mind a V2 csoportok szignifikánsan nagyobb volt a 

vibráció nélküli kontroll csoportnál (VA és TA végrehajtásnál WBV kezelés után 1 és 10 

perccel). A V1, a V2 csoport összehasonlításában, a V2, és a C1 csoportok 

összehasonlításában a vibrációs csoport levegőbentartózkodási időtartama volt hosszabb VA 

és TA mozgásban a WBV kezelés után közvetlenül és 10 perccel később is. A Tf/Tc hányados 

szignifikánsan kisebb volt a C1 csoportban a V1 és a V2 csoporthoz viszonyítva (VA és TA 

végrehajtásnál, WBV kezelés után 1 és 10 perccel). Az impulzus nem változott egymáshoz 

viszonyítva a két vizsgálati csoportnál, de értékeik a C1 csoportnál szignifikánsan nagyobbak 

voltak. VA és TA végrehajtás összehasonlításában nem találtunk szignifikáns eltérést, kivéve 

a kivitelezés időtartamát amley szignifikánsan rövidebb volt a V2 csoportban, mint a C1 

csoportban. A tesztoszteron 28,5%-kal esett vissza a V1 csoportnál, 20,1%-kal emelkedett a 

V2 csoportban és 27,5%-kal a C1 csoportnál. Mindazonáltal a változások nem voltak 

szignifikánsak egyik összehasonlításban sem. 

 

Mechanikai mutatókra vonatkozó akut visszamaradó hatás, TA végrehajtásnál  

TA végrehajtásnál a levegőben tartózkodási időtartam (WBV után 1 perccel 11,8%, 10 

perccel 8,8%) hasonló emelkedett, mint a VA esetén, ugyanakkor a Tf a V1 csoportban nem 

emelkedett szignifikáns mértékben, ahogyan azt VA végrehajtásnál tapasztaltuk. A WBV 

kezeléstől távolodva a hatás TA-hoz hasonló mértékben 3%-kal csökkent, szignifikáns 

változás nélkül. A V2 csoportban, a levegőben tartózkodási idő, VA végrehajtáshoz 

hasonlóan szignifikán mértékben csökkent (WBV után 1 perccel 15,9%-kal, P=0.049) és 

(WBV után 10 perccel 14,8%-kal, P=0.015). 
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Jóllehet TA végrehajtás esetén átlagosan nagyobb levegőben tartózkodási időtartamot értek el 

a vizsgálati személyek, azonban a növekedés mértéke arányaiban mégis VA végrehajtás 

terjedelemnél volt nagyobb. A százalékban kifejezett eredményeink alátámasztják a 

szakirodalmi véleményt, amely szerint a kontraktilis elemeken kívül a passzív elasztikus 

elemek is bekapcsolódhattak a mechanikai munkába VA végrehajtási terjedelem esetén. 

 

A Tc a hosszú távú vizsgálatban sem változott jelentősen, ugyanakkor a Tf/Tc 

szignifikánsan növekedett a V1 csoportban (U 1’: 26,7%-kal, P=0.026 és U10’: 21,1%-kal, 

P=0.031) TA mozgásban, amit VA végrehajtásnál nem tapasztaltunk. A Tf/Tc hányados 

növekedéséből a gazdaságosabb végrehajtásra lehet következtetni TA végrehajtási módban a 

WBV előtti végrehajtáshoz viszonyítva. A hányados abban az estben emelkedik, ha nő a 

levegőben tartózkodási időtartam és/vagy csökken az erőközlés időtartama. Néhány esetben 

azonban az volt tapasztalható, hogy a levegőben tartózkodási idő csak kismértékben 

növekedett, viszont az erőközlési idő jelentősen csökkent, ami feltételezhetően azt jelentette, 

hogy az ízületek hajlításának a terjedelme kisebb lett. A V2 csoportnál mindkét feltétel jelen 

volt ezért a TF/Tc hányados szignifikáns mértékben emelkedhetett. Ez a vizsgálati 

eredményünk arra mutat rá, hogy a Tf/Tc arány sokkal megbízhatóbb mutatója a vibrációs 

hatás megítélésének, mint az erőközlés ideje, vagy a levegőben tartózkodás ideje. A kisebb 

mozgásterjedelem előnyösebb az elasztikus energia tárolására és visszanyerésére (Kopper és 

mtsai 2012). Ebből fakadóan arra következtethetünk, hogy a mechanikai vibráció mechanikai 

teljesítményt fokozó hatása, az elasztikus energia felhasználásának hatékonyságában is 

jelentkezik. Jóllehet TA végrehajtás esetén átlagosan nagyobb levegőben tartózkodási 

időtartamot mértünk a vizsgálati személyeknél, azonban arányaiban mégis nagyobb 

mértékben növekedett a Tf mutató VA végrehajtási módnál. Az impulzus, az erő-idő görbe 

alatti terület nagyságával arányos. Vizsgálatunkban az impulzus kiszámításánál a talajreakció 

erőnek a test súlyerejét meghaladó erőkifejtéseket vettük figyelembe. Az impulzus nem 

növekedett olyan mértékben, mint VA végrehajtásnál, így itt nem találtunk szignifikáns 

eltérést a V1, a V2, és a C1 csoportban sem. 

 

Tanulmányunk felső végtagra alkalmazott vibrációs eredményei összhangban vannak 

azokkal az értékekkel, amiket Bosco és munkatársai találtak (1999). Ők 11%-os mechanikai 

teljesítménynövekedésről számoltak be a könyökhajlító izomcsoportokra alkalmazott WBV 

esetén. Hasonlóság mutatkozik Issurin és Tennenbaum (1999) eredményeivel is, akik a 

maximális teljesítményben 10,4%-os emelkedést mértek a karhajlítási gyakorlat során, 
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amelyben 44 Hz vibrációt alkalmaztak. Ellenben Moran és munkatársai (2007) nem találtak 

szignifikáns különbséget a teljesítményben hajlított könyökízületen 1,4 mm amplitúdójú, 

közvetlenül a biceps ínra alkalmazott, 65 Hz vibráció esetén. Ugyanakkor a mi tanulmányunk 

leginkább Cochrane és Stannard tanulmányaival hasonlítható össze (Cochrane és Stannard 

2005), akik könyökhajlítással és nyújtással súlypontemelkedést mértek, és 8,1% javulásról 

számoltak be.  

Meg kell jegyezni, hogy a repülési idő közvetlenül az ugrás magasságával (h) korrelál, 

amit a repülési időből számíthatunk: (h= t
2
g/8): Mindazonáltal szintén meg kell jegyezni, 

hogy  Cochrane és Stannard (2005) egyetlen, egy perces vibrációt alkalmazott, és nem 

határozta meg a karhajlítás mozgástartományát. A nagyobb változást (12-21%) a 

tanulmányunkban, az a tény is magyarázhatja, hogy derékszögben hajlított könyökhajlításban 

alkalmaztuk a vibrációt, ellentétben Cochrane és Stannard (2005) eljárásával, akik semleges 

ízületi szögben végezték ugyanezt. Hasonló véleményen voltak Crewther és munkatársai 

(2004) is, akik bemutatták, hogy a WBV még hatásosabb, hajlított könyökízület esetén. 

Eredményeinket alátámasztják, azok az általános megállapítások is, amelyekkel más 

szerzőknél is találkozhatunk. Nevezetesen az ízületeken keresztül alkalmazott WBV, vagy a 

vibráció kézisúlyzóval (Bosco és mtsai 1999, Issurin és mtsai 1999) szignifikáns módon, akut 

növekedést hoz létre, szemben azokkal a kik, egyetlen, közvetlenül az ínon vagy izmon 

keresztül közölt vibráció hatását tanulmányozták, és az nem eredményezett erőnövekedést, 

sem pedig elektromos aktivitást az izomban (Humpphries és mtsai 2004, Nakajima és mtsai 

2009, Ekblom és Thorstensson 2011).  

 

7.2 Akut visszamaradó hatás a hormon mutatókra 

 

A Tf és a tesztoszerton-szint viszonya VA végrehajtásnál 

 A WBV edzés a V1 csoportra gyakorolt hatása annak ellenére szignifikánsan növelte a 

levegőben tartózkodás időtartamát, hogy a tesztoszteron-szint csökkent 28,5%-kal. A WBV 

edzés a V2 csoportra gyakorolt hatása pedig annak ellenére szignifikánsan csökkent, hogy a 

tesztoszteron 21,1%-kal növekedett. A C2 csoport mechanikai mutatói annak ellenére nem 

változtak, hogy esetükben is növekedett a tesztoszteron-szint, igaz a hormonális változások 

egyik esetben sem mutattak szignifikáns eltérést. A levegőben tartózkodási időtartam 

változásai tehát nem magyarázhatóak a tesztoszteron-szint megváltozásával. 
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Az impulzus és tesztoszteron viszonya VA végrehajtásnál 

Az impulzus szignifikáns növekedését a V1 csoportban inkább tesztoszteron-szint 

csökkenés kísérte. A V2 csoport kis mértékű, ugyanakkor nem szignifikáns impulzus 

növekedése, kis mértékű tesztoszteron-szint növekedéssel járt. A C1 csoportnál az impulzus 

csökkenése tesztoszteron emelkedéssel járt, szignifikáns változások nélkül. Az impulzus 

változásai tehát nem magyarázhatóak a tesztoszteron-szint eltéréseivel. Úgy tűnik, hogy a 

tesztoszteron (szignifikáns eltérés nélküli) változásai nem lehetnek kísérő jelenségei egyik 

mechanikai mutatónak sem. A V1 csoport levegőben tartózkodási idejének és vele szoros 

összefüggésben az impulzus növekedésének a hátterében neuromuszkuláris aktiváció 

valószínűsíthető. 

 

A témával foglalkozó kutatók beszámoltak arról, hogy az akut tesztoszteron emelkedés a 

neurotranszmitterek növekedését eredményezi az idegrendszerben, amely a potenciális 

erőtulajdonságok növekedését eredményezheti (Brooks és mtsai 1998). Jelen 

tanulmányunkban jelentős változást mértünk a V1 csoport fizikai teljesítményében, de ehhez 

nem társult emelkedett tesztoszteron elválasztás és a V2 csoportnál tapasztalt erő- idő karakter 

csökkenés sem hozható összefüggésbe a tesztoszteron-szint kismértékű növekedésével. Két 

lehetséges oka van, hogy nem találtunk jelentős tesztoszteron koncentráció-növekedést. Fő 

oka az lehet, hogy a rezgéssel kezelt izomtömeg relatíve kisebb, mint az alsó végtagi izmoké 

(Bosco és mtsai 2000). Ez a magyarázat egyezik Volek (1997) és Hansen (2001) 

kutatócsoportjainak megállapításaival. Másodszor, úgy tűnik, hogy a 30 Hz frekvenciával 

statikus helyzetben 2,5 percig tartó vibráció nem jelent elég ingert a hormonális rendszerre. 

Eredményeink számos szerző kutatásaival egyeznek (Di Loreto és mtsai 2004, Cardinale és 

mtsai 2006, Erskine és mtsai 2007). Ők sem találtak tesztoszteron-szint változást az alsó 

végtagra gyakorolt WBV alkalmazását követően, amit hajlított állásban végeztek, többlet súly 

és dinamikus munka nélkül. Egyetlen tanulmány számolt be jelentős tesztoszteron-szint 

növekedésről, abban az esetben, amikor a vibrációs edzést térdhajlítással és nyújtással, 

valamint többlet súllyal végezték (Kvorning és mtsai 2006). 

 

A Tf és az impulzus tesztoszteron-szint viszonya TA végrehajtásnál 

TA végrehajtásnál sem a levegőben tartózkodási idő, sem az impulzus nem változott 

szignifikáns mértékben a V1 csoportnál ezért a hormonális eredmények karaktere jobban 
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megfelelt a tesztoszteron-szint szignifikáns változások nélküli növekedésének. Mivel 

statisztikailag nem volt értékelhető a tesztoszteron változás, nem is várható el a mechanikai 

mutatók hormonális alapú változása. Kizárólag a TA végrehajtásra jellemző a Tf/Tc hányados 

szignifikáns változásai azzal magyarázhatók, hogy  VA végrehatásnál a WBV edzés után 

tapasztalt, szignifikánsan növekvő levegőben tartózkodási időtartam kis mértékben 

meghaladja a TA végrehajtás WVB edzés előtti értékeit. Hosszabb erőközléssel egyidejűleg 

nagyobb ellökődési sebességet lehet elérni, amely hosszabb levegőben tartózkodási 

időtartamot eredményez vizsgálataink szerint.  

 

7.3 Krónikus és visszamaradó hatás a mechanikai mutatókra  

 

A feltételezések szerint a rendszeresen alkalmazott vibráció az izom teljesítményre 

hasonló hatást vált ki, mint a robbanékony-erőt fejlesztő edzéseké (Bosco és mtsai 1998, de 

Ruiter és mtsai 2003, Roelants és mtsai 2004 a,b). 

Rendszeres WBV kezelésen részvevők képesek lesznek a nagy motoros egységeket is 

működtetni az akaratlagos izomkontrakciók során (Sale és mtsai 1983), Sale (1988). Több 

tanulmány a WBV edzés hosszú távú hatását vizsgálta az izmok teljesítőképességére első 

sorban az alsó végtagra. Egyes szerzők a hosszú távú WBV kezelés serkentő hatását figyelték 

meg az EMG aktivitásra, az izometriás és dinamikus térdfeszítő erőkifejtésre, valamint a 

függőleges felugrás magasságára, amely szignifikánsan növekedett, de a hagyományos 

edzésmunkát végző csoportnál nem változott (Annino és mtsai 2007). Az eredményből 

következik, hogy az erőnövekedés főleg az idegi alkalmazkodás eredménye (Delecuse és 

mtsai 2003). 

Más kutatások nem számoltak be teljesítménynövekedésről a 9 héten keresztül végzett 

WBV kezelés hosszú távú hatásáról. A szakirodalomban az alsó végtag terhelése, és a 

vizsgálatunkban alkalmazott vibrációs terhelés, hasonló volt (1-5 hét 20 Hz, utolsó 4 hét 25 

Hz, 4mm amplitúdójú és progresszíven emelkedő ismétlésszámú). Megállapították, hogy a 

vibrációval kombinált program után nem növekedett a maximális izometriás alsó végtagi 

erőkifejtés és a mechanikai teljesítmény a hagyományos súlyzós edzéshez viszonyítva. 

Ugyanakkor az edzés során emelkedett a növekedési hormon szintje (Kvorning és mtsai 

2006). 

Egy másik kutatásban, tíz egymást követő napon keresztül alkalmazott WBV a 

mechanikai teljesítményben növekedést idézett elő, amely a függőleges felugrás tesztekben 
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elért nagyobb, ugyanakkor nem szignifikáns súlypontemelkedésben realizálódott (Bosco és 

mtsai 1998). Úgy tűnik azonban, hogy 10 nap túl kevés ahhoz, hogy a WBV hosszú távú 

hatásait egyértelműen meg lehessen határozni. A mechanikai mutatók hosszútávú 

vizsgálatában csoportunk a karról való ellökődések során 13 vibrációs kezelésben részesült, 

négy hétre elosztva, amely Bosco és munkatársai (1998) vizsgálatához hasonlóan, nem 

növelte szignifikánsan a levegőben tartózkodás időtartamát. 

 

Hetenkénti összehasonlításban edzéshatás előtt a repülő fázis időtartamában (Tf), nem 

találtunk szignifikáns eltérést egyik csoportban sem, beleértve a VA és a TA végrehajtási 

módokat. Terhelésre egy esetben tapasztaltunk szignifikáns növekedést (20,1%-kal, 82,43 ms, 

P=0.046), nevezetesen a 10 perccel az edzés után, a 13. mérésen, a kezdeti 7. méréshez 

hasonlítva, a C3 csoportban, VA végrehajtási módban. Eredményeink alátámasztják Hazell és 

munkatársai (2007) megállapítását, miszerint a függőleges irányú vibrációs stimuláció 

kevésbé hatékony a karra, a talajon elhelyezett WBV platformon keresztül. Vizsgálatunkban 

15-23%-ú növekedést a vibráció előtti nyugalmi állapotban figyeltük meg 10, illetve 13 WBV 

kezelés után, mindkét típusú tesztgyakorlatot fegyelembe véve, azonban az eredmények nagy 

szóródás miatt a változások nem voltak szignifikánsak. 

A repülő fázis időtartama a t próbák során a 7., a 10., és a 13. edzések után nem 

változott (visszamaradó) módon egyik csoportnál sem, beleértve VA és TA végrehajtást.  

 

A Tc a krónikus vizsgálatban nem változott VA végrehajtással egyik csoportnál sem. 

Ugyanakkor TA végrehajtási módban szignifikánsan csökkent a V3 csoportban WBV után 1 

perccel (10. edzésen 238,4 ms-mal P=0.037), a kezdeti 7. edzéshez viszonyítva. A t próbák 

során a V3 csoport értéke sem VA sem TA végrehajtási módban nem változott, ugyanakkor a 

C3 csoportban szignifikánsan csökkent (13,8%-kal, P=0.036) a 7. edzésen, WBV után 10 

perccel TA végrehajtásnál. A Tf/Tc hányados a krónikus vizsgálatban a V3 csoportban, sem 

VA sem TA végrehajtásban nem változott. A C3 csoportban megemelkedett (WBV után 10 

perccel, P=0.027) a 10. mérésen, a kezdeti 7. méréshez viszonyítva TA végrehajtásnál. A 

vibrációs edzés egyik csoportnál sem hozott változást VA végrehajtási módnál. Ugyanakkor 

TA végrehajtásnál a V3 csoportban szignifikánsan növekedett a Tf/Tc (10. WBV edzés után 1 

perccel 35,5%-kal, P=0.043), a C3 csoportban szignifikánsan csökkent (13. WBV edzés után 

10 perccel 9,4%-kal, P=0.033). 
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Az impulzus a krónikus vizsgálat során a V3 csoportnál, a WBV előtti értékek nem 

változtak VA és TA végrehajtásnál. A C3 csoportban szignifikánsan emelkedett a 10. 

(P=0.001) és a 13. (P=0.042) mérésen VA végrehajtási módban, valamint 10. (P=0.001) és a 

13. (P=0.001) mérésen TA végrehajtási módban is, a kezdeti 7. méréshez viszonyítva. A 

WBV utáni 1 perces ellenőrzések alkalmával a V3 csoport átlaga jelentősen megemelkedett, 

nevezetesen a 10. és a 13. mérésen (P=0.052 és P=0.039), valamint a 10 perces ellenőrzéskor 

a 13. mérésen (P=0.018), a 7. méréshez képest VA végrehajtásban. A C3 csoport edzéshatás 

előtti értéke nem változott VA végrehajtásban, azonban  TA végrehajtás során szignifikánsan 

növekedett a 10. és a 13. mérésen (P=0.001 és P=0.001). WBV után 1 és 10 perccel az 

impulzus, VA és TA végrehajtási módban is szignifikánsan emelkedett (VA U:1’: P=0.001 és 

P=0.000; valamint U: 10’: P=0.004 és P=0.000) és (TA U:1’: P=0.000 és P=0.000; valamint 

U: 10’: P=0.000 és P=0.000). Hosszú távon igazolódott, az edzés hatására az erőkifejtés 

nagyságának növekedése, de a vibrációval kezelt csoport esetében a növekedés kisebb 

mértékű volt. 

Az impulzus a V3 csoportban szignifikánsan emelkedett (71,28 Ns-mal, P=0.05) a 13. WBV 

edzés után 10 perccel, VA végrehajtás során. Nem volt visszamaradó hatás megfigyelhető a 

C3 csoportnál. TA végrehajtásban szignifikáns változás nem volt megfigyelhető egyik csoport 

esetén sem. 

 

A csoport összehasonlítás következtetései (visszamaradó hatás WBV terhelés előtt és 

terhelés után)  

A V3 csoportban terhelés előtt, minden esetben nagyobb volt a levegőben tartózkodási 

idő (Tf), sok esetben, szignifikáns mértékben, mind VA, mind TA végrehajtásnál. A 

különbség terhelésre növekedett a két csoport között, mert a 7. mérésen edzéshatás előtt nem 

volt különbség a kétféle módszerrel kezelt csoport között, ugyanakkor terhelésre TA 

végrehajtásnál a V3 csoportnál hosszabb lett a Tf.  

 

Tc-ben, a WBV kezelés előtt (terhelés előtt) nem volt különbség a két csoport között. 

Terhelés után két esetben volt szignifikánsan rövidebb a vibrációval kezelt (V3) csoportnál 

(U1’: P=0.005) a 10. méréskor és (U10’: P=0.021) a 13. méréskor, mindkettő TA 

végrehajtásnál. Vibráció hatására a rövidebb Tc időtartamok gazdaságosabb erőkifejtési 

technikára utalnak a V3 csoportnál.  
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A V3 csoportban a WBV edzés után a vibráció hatására a Tf/Tc hányados minden 

mérés esetén nagyobb volt VA és TA végrehajtási módban egyaránt, mint a kontroll 

csoportban. WBV edzéshatás előtt nem volt szignifikáns különbség a két csoport között. 

WBV terhelésre szignifikánsan nagyobb volt mindkét tesztgyakorlat esetén a V3 csoportban, 

nevezetesen 10 perces ellenőrzéskor 7.,10.,13. mérésen VA végrehajtásnál (P=0.014; 

P=0.014; P=0.001) és TA végrehajtásnál (P=0.028; P=0.003; P=0.000). Néhány esetben az 

WBV utáni 1 perces eredmények is szignifikánsan különböztek VA végrehajtási mód esetén 

(P=0.01) a 13. mérésen, és TA végrehajtási mód esetén (P=0.001; P=0.02) a 10., 13. mérésen. 

Mivel edzéshatás előtt nem volt különbség a két csoport között (kivéve a 13. mérésen a V3 

csoportban 31,2%-kal nagyobb volt P=0.003), a levegőben töltött idő arányának emelkedését 

a vibráció hatásának tudhatjuk be. Ezek az eredmények megegyeznek az elővizsgálatban 

tapasztaltakkal. Tf/Tc hányados minden mérésnél, mindkét csoportnál pozitív előjelű, ami 

jelzi, hogy Tf mindig hosszabb, mint a hozzá tartozó erőközlés időtartama. Az impulzusban 

nem találtunk különbség a két csoport között.  

 

VA és TA összehasonlítás vizsgálata 

Az elővizsgálat során nem tapasztaltunk különbséget a változóban, amikor azt 

különböző végrehajtási móddal hajtották végre a kísérleti személyek. A V2 és a C1 

csoportban a Tc rövidebb volt VA végrehajtási módban, mint a TA végrehajtási módban.  

 

A levegőben tartózkodás időtartama mindkét csoportban TA végrehajtásnál volt 

nagyobb. Szignifikáns mértékben a vibrációval kezelt csoportnál (V3) a Tf, TA 

végrehajtásból 1 perccel a WBV edzés után minden héten 7.10. és 13. mérésen (U1’: 

P=0.019; P=0.045; P=0.03). A vibrációnak a TA végrehajtásra gyakorolt hatását jelezik a 

repülési fázisra a 7. és 10. mérés eredményei, mert itt csak terhelés után találtunk jelentős 

különbséget, edzéshatás előtt nem, jóllehet visszamaradó és krónikus hatást sem tapasztaltunk 

a V3 csoportban. A C3 csoportban nem volt különbség a kétféle végrehajtási mód között. 

Méréseink során azt tapasztaltuk, ha hosszabb az erőkifejtési út, hosszabb lesz a levegőben 

töltött idő is. Eredetileg azt feltételeztük, hogy nagyobb repülő fázis érhető VA végrehajtással 

a TVF hatásán kívül a gyors izomnyújtás során, a sorba kapcsolt elasztikus elemekben 

(ínakban) tárolódó mechanikai energia miatt, amely a koncentrikus kontrakció során nyerhető 

vissza. Feltételezések szerint a mechanikai vibráció és az nyújtási reflex együttesen több 

motoros egység mozgósítására képes. Ez részben igazolódott. Kopper és munkatársai arra 

hívják fel a figyelmet, hogy nagy kiterjedésű ízületi hajlítással, lendületvétellel végrehajtott 
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felugrások során az elasztikus energiatárolásnak és felhasználásának elhanyagolható szerepe 

van a függőleges felugrás eredményében (Kopper és mtsai 2009). Összhangban a felső 

végtagon alkalmazott vibrációs kezeléseinkkel, arra a következtetésre jutottunk, hogy TA 

végrehajtás szignifikáns előnye VA végrehajtással, szemben azt jelzi, hogy az izomszövet 

kontraktilis elemei strukturális változásokon mentek keresztül négyhetes vibrációs edzés 

hatására. 

A Tf/Tc mindig nagyobb értéket mutatott VA végrehajtási módban. A vibrációval kezelt 

csoportnál WBV után 1 perccel szignifikánsan (P=0.036) a 7. mérésnél, jóllehet sem akut, 

sem krónikus hatást nem tapasztaltunk. A kontroll csoportnál a WBV előtt, WBV után 1 és 10 

perccel is találtunk szignifikáns változásokat a különböző méréseken, de csak a 10. mérésnél 

volt jellegzetes, mert itt terhelés előtt nem találtunk különbséget. A terhelés utáni 

kifejezettebb eltérés (U10’: P=0.009) viszont igen, amely arra utal, hogy VA tesztgyakorlat 

ellökődése hatékonyabb. Ugyanezen a mérésen krónikus emelkedést is tapaszaltunk. Az 

impulzus TA végrehajtásban szignifikánsan nagyobb a WBV terhelés után 1 perccel 

(P=0.009) a V3 csoportban a 7. edzésen jóllehet akut visszamaradó hatást nem, krónikus 

hatást a WBV után 1 és 10 perccel találtunk a különböző mérésekkor.  

Az impulzus TA végrehajtásban is nagyobb edzéshatások előtt a C3 csoportban, 

szignifikánsan (P=0.034) a 13. edzésen. WBV után 1 és 10 perccel (mindkét esetben P=0.006) 

a 10. edzésen szignifikáns növekedést találtunk, ugyanakkor ezzel egyidejűleg akut 

visszamaradó hatást nem tapasztaltunk az aktuális méréseken. Krónikus vizsgálatunkban 

szignifikáns növekedést a WBV előtt, és WBV után 1 és 10 perccel is találtunk a kontroll 

csoportnál. A TA ellökődésből tehát nagyobb erőkifejtés érhető el, amely terhelésre még 

fokozódhat. 

 

Visszamaradó hatásvizsgálat következtetései  

A Tf adatok nem változtak közvetlenül a vibrációs, illetve hagyományos edzésen, sem 

VA, sem TA végrehajtási mód esetén egyik csoportnál sem. A levegőben töltött idő t-próba 

eredményei, annak ellenére, hogy nem találtunk szignifikáns emelkedést, egybevágnak az 

elővizsgálaton (első sorozat vibrációs terhelés) nyert eredményekkel, ha figyelembe vesszük, 

hogy a válogatott tornászok felkészülésük elején tartottak ebben az időszakban, így az 

edzettségi szintjük elmaradt a versenyidőszakban megszokott szinttől. Az első vizsgálatban a 

kétféle előképzettségű vibrációs csoport közül is csak a magasabban edzett csoport levegőben 

tartózkodási időtartama növekedett szignifikánsan VA végrehajtásnál. A kevésbé edzett 

csoport vibráció utáni Tf eredménye szignifikánsan csökkent mindkét végrehajtási módnál az 
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elővizsgálatban, amit ennél a vizsgálati csoportnál nem tapasztaltunk. Tekintettettel arra, hogy 

a vibrációval kezelt tornászok csoportja a felkészülésük elején tartott, erőfejlesztő feladatokat 

végeztek párhuzamosan az edzéseken. A vibrációs kezelések és mérések az edzések közötti 

pihenő időben zajlottak, így nem volt lehetőség teljesen kipihent állapotban megkezdeni a 

vizsgálatokat, ugyanakkor ez az időzítés zavarta legkevésbé a világbajnokságra készülő 

válogatott tornászokat. A levegőben tartózkodási idő növekedésére a kontroll csoport esetén 

az lehet a magyarázat, hogy az ellökődés nem csupán erőnléti kérdés. Az erőkifejtés is, és az 

ellökődés is koordinációs feladat is egyben, amely képesség egy hosszabb tanulási folyamat 

során fejleszthető leginkább. A kontroll csoport a relatíve alacsonyabb sportági tapasztalatai 

miatt látványosabb fejlődést mutatott, ugyanakkor a mechanikai mutatók jelentősen 

elmaradtak a vibrációs csoport eredményeitől, amelyet több szignifikáns különbség is jelez a 

két csoport között VA végrehajtási módban. 

 

A Tc értéke a V3 csoportban nem változott, hasonlóan az elővizsgálathoz. A kontroll 

csoportnál ugyanakkor szignifikánsan hosszabb lett VA végrehajtásban (13,8%-kal, P=0.000)  

a 13. mérés után 10 perccel, és TA végrehajtásban szignifikánsan csökkent (8,4%-kal, 

P=0,036) a 7. edzés után 10 perccel, ellentétben az első vizsgálattal, ahol nem volt változás. A 

hosszabb, ezáltal lassabb erőközlés VA végrehajtásnál magyarázat lehet az esetenként mért, a 

kezdeti szintnél is kisebb repülési időtartamra. A rövidülő erőközlési időtartam TA 

végrehajtásnál a gazdaságosabb energia-visszanyerési mód irányába tolódott. 

 

Ugyancsak a C3 csoportban a Tf/Tc hányados WBV edzés után 10 perccel (9,4%-kal, 

P=0.033) kisebb lett TA végrehajtásban a 13. mérésen. A Tf/Tc azonban a V3 csoportban 

WBV kezelés után 1 perccel szignifikánsan növekedett (35,5%-kal, P=0.043) TA 

végrehajtásnál a 10. mérésen. A vibrációs csoportnál tehát a levegőben eltöltött idő aránya az 

erőközlés időtartamához viszonyítva javult, a 10. kezelést követően 35,5%-os emelkedés 

mutatta a mechanikai vibráció serkentő hatását VBV után 1 perccel, akár csak az első 

vizsgálatban.  

 

Az impulzus rövidtávú összehasonlításban egyetlen alkalommal mutatott szignifikáns 

emelkedést, nevezetesen a vibrációs csoportban VA végrehajtásnál a 13. mérésen WBV után 

10 perccel 71,28 Ns-mal (P=0.05). A levegőben tartózkodási időnek az első vizsgálatban 

tapasztalt növekedésétől eltekintve a t-próba eredményei egybevágnak az első vizsgálatban 

talált változásokkal.  



 86 

 

7.4 Az egyensúlymegtartás krónikus és akut visszamaradó hatása 

 

Az egyensúlyérzékelésben jelentős szerepe van az érzékszerveknek és a központi 

idegrendszer szabályozó tevékenységének. Az egyensúly képesség a motoros cselekvések 

közben, az információ felvételét, feldolgozását, leadását és folyamatos ellenőrzését foglalja 

magában (Maurer és mtsai 2000).  Az egyensúlyozás szabályozása a proprioceptiv rendszer, 

a vizuális kontroll és a vesztibuláris rendszer együtthatásaként jön létre, amelyet 

kinesztézisnek is neveznek. (Maurer és mtsai 2006). 

 

A torna sport összetettsége lehetővé teszi, más sportágak képességeinek megalapozását 

is. Vizsgálatunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy a WBV a felső végtag támaszhelyzetén 

keresztül okozhat-e testlengést csökkentő változásokat.  

 

Az egyensúlymegtartást a különböző egyensúly-receptorokon kívül az izomfáradás 

vagy az életkor növekedése is befolyásolja (Wolfson és mtsai 1992), ugyanis az izomtónus 

illetve az izomerő csökkenése növeli a testlengéseket. Egylábon állásban a boka körüli izmok 

fáradtságának hatására romlik a poszturális kontroll (Yaggie és McGregor 2002). 

 

Feltételeztük, hogy elsősorban a szertorna egyik legfontosabb, ezért alap 

testhelyzetben, a kézállás megtartásában találunk változásokat, amely szintén a felső végtag 

támaszhelyzetén keresztül valósul meg. A proprioceptív rendszer az alátámasztási felülettel 

való kontaktus során szolgáltat információkat, amely állásban az alsó végtagok, kézállásban a 

felső végtagok mozgásmintáinak szabályozásában meghatározó (Buchanan és Horak 1999)  

Több szakirányú kutató vizsgálta már az egyensúlyozást kézállásban. Azt találták, hogy a 

vizuális kontroll hiánya kézállásban jelentősen növeli az instabilitást. Kézállásban a test 

tömegközéppont függőleges vetületének kitérése vertikális irányban nyitott szemmel 77,8 

mm, csukott szemmel 89,9 mm (P<0,05). Hosszútávú vizsgálatunk kezdetén a vibrációs hatás 

előtt kézállásban nyitott szemmel az egyensúlymegtartásában alacsonyabb testlengés 

értékeket mértünk, igaz vizsgálati csoportjainkat tornászok köréből válogattuk. Az 

egyensúlymegtartásában elsősorban a csukló és vállízületet áthidaló izmok vesznek részt. Az 

egyensúlymegtartásban közreműködő szabályozó mechanizmusok közül a központi és 

perifériás látás együttesen egyharmad arányban vesz részt (Gautier és mtsai 2007).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McGregor%20SJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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A periféria felől sűrűn érkező vibrációs ingerek hatására az erőnövekedésen kívül az 

ideg-izom kapcsolatok fokozott készenléti állapota figyelhető meg. A neuromuszkuláris 

rendszer ébersége a mozgás-koordináció, a mozgás pontosságára van kedvező hatással. Ennek 

ellenére  megleően kevés azon tanulmányoknak a száma, amelyek az egyensúlymegtartás 

kedvező változásairól számolnak be a WBV hatására. Torvinen és munkatársai (2002), 

felnőtteken végzett megfigyelései során, négy hónap WBV kezelés után nem találtak változást 

a kéz szorító erejében, az ingafutás teljesítményben, valamint a testlengés mutatatóiban, 

jóllehet a vibrációt az alsó végtag támaszhelyzetén keresztül kapták a vizsgálati személyek. 

Cole és Mahoney (2010) megállapították, hogy a WBV növeli az erőt, de - többek között - az 

egyensúly megtartásra nincs hatással. 

Az egyensúly vizsgálat krónikus hatása  

 

Csoportok összehasonlításánál a nyugalmi testlengési értékek között a négy heti 

megfigyelés alatt 9 esetben találtunk szignifikáns különbséget, minden esetben a vizsgálati 

csoport eredményei voltak alacsonyabbak. Ez az eredmény egybevág Sitjá és munkatársainak 

(2012) tapasztalatával, akik idős emberek esetén a vibrációs edzésmódszerről azt találták, 

hogy szignifikánsan jobban fejleszti az egyensúlymegtartást, mint a hagyományos edzés. 

A terheléses eredmények összehasonlításakor 5 esetben találtunk jelentős különbséget, 

minden esetben ugyancsak a vizsgálati csoport eredményei voltak alacsonyabbak. Ez azt 

jelenti, hogy - jóllehet a vizsgálati csoport eredményei jobbak voltak a kontrollénál - az 

előnyük csökkent a WBV edzéshatás után.  

 

A testlengés-értékek hosszút távú vizsglatában az edzéshatások előtt nem mutattak 

különbséget egyik csoportnál sem, egyik vizsgálati időpontban sem. Terhelés után, nem 

találtunk szignifikáns változást, kivéve a tornászállás testhelyzetben a kontroll csoportnál, 

ahol szignifikánsan csökkent a testlengés (a 4. mérésen: 23%-kal, P=0.04, a 7. mérésen: 24%-

kal, P=0.009, a 13. mérésen: 25,5%-kal, P=0.007) az első méréshez viszonyítva. Ebből arra 

lehet következtetni, hogy a vibrációs edzésnek vagy nincs hatása az egyensúlyozásra, vagy 

sokkal inkább a fáradás dominál a hagyományos edzéshez képest. 

A hetenként eltérő intenzitású terhelés hatásait, az egymást követő mérések eredményeit 

összehasonlítva vizsgáltuk. Nem találtunk változást a terheléssel összefüggésben egyik 

csoportnál sem, kivéve a Romberg I  teszt vibráció előtti eredményeinél a 4. és a 7. mérés 

között: (E
4-7

: -32,5%-kal, P=0.029), ahol szignifikáns mértékben csökkent a vibrációs 
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csoportnál. Úgy tűnik, hogy az egyensúlymegtartásra nézve a 30 Hz frekvencia optimálisabb, 

mint a 25 Hz. Összegezve elmondhatjuk, hogy a karon keresztül közölt, de az egész testre 

kiterjedő vibráció nem vált ki az egyensúlyozásban olyan hatást, mint ha azt a vizsgálati 

személyek álló helyzetben kapták volna. 

 

Az egyensúly vizsgálat akut visszamaradó hatása 

 Nem tapasztaltunk változást egyik mérésen sem a Romberg I-II és a kézállás teszt 

esetén sem a vizsgálati, sem a kontroll csoportban. A kézállás teszt testlengés értékei WBV 

ezdés előtt 18-33%-kal fokozatosan csökkentek az aktuális mérést megelőző hetek egésztest 

vibráció hatására szignifikáns változás nélkül. WBV után kézállásban 3,6-30%-ban csökkent 

a testlengések mértéke ugyancsak szignifikáns változás nélkül. Amano és munkatársai (2011) 

által vizsgált személyek 4 héten át összesen 12 WBV edzésen vettek részt, míg a kontroll 

csoport tagjai ugyanazt az edzésmunkát WBV nélkül végezték, hasonlóan a saját 

vizsgálatunkhoz. Azt találták, hogy az egyensúlymegtartása statikus feladatokban nem 

változott.  

A tornászállás teszt esetén, a 13. edzés után szignifikánsan növekedett a vizsgálati 

(30%-kal, P=0.006), és csökkent a kontroll csoport esetén (12%-kal, P=0.006) is a testlengés 

mértéke. Meglepő, hogy a testlengések változása elsősorban a tornászállás testhelyzetet 

befolyásolták. Ennek tisztázására további vizsgálatok szükségesek. Ugyanis mint ahogy 

feltételezhető a felső végtagra irányitott vibráció minden valószínűség szerint nem 

befolyásolja az alsó vágtagi izmok proprioceptív működését. Ez a hipotézisünk alátámasztást 

nyert azzal, hogy állásban a testlengés mutatói nem változtak a felső végtagi izmok 

vibrációjának hatására. Következésképpen, a vibrációnak nincs általános fejlesztő hatása az 

állásstabilitásra.  



 89 

 

8 KÖVETKEZTETÉSEK  
 

Eredményeink alapján a - hipotézisekre visszatekintve - az alábbi megállapításokat tehetjük. 

8.1 Mechanikai vibráció akut visszamaradó hatása 

 

1. Támaszhelyzetben a felső végtag és vállöv izmaira irányított egésztest mechanikai 

vibráció, hasonló teljesítményfokozó hatást eredményez, mint amit az alsó végtag 

vibrációja esetén leírtak a kutatók. 

 

A WBV akut visszamaradó hatás erő-idő mutatói hasonló karakterisztikájú levegőben 

tartózkodási időtartamot eredményeznek, mint az alsó végtag esetén. A szakirodalmi 

adatokkal összhangban megállapítottuk, hogy az akut visszamaradó hatás erő-idő mutatóinak 

karakterisztikája az alsó és felső végtag esetében hasonlóak. A végtagok izmai egyaránt 

három-három ízületet hidalnak át és a WBV megközelítően azonos mértékű teljesítmény-

növekedést eredményezett. Vizsgálataink igazolták, hogy az egésztest vibráció felső végtag 

támaszhelyzetén keresztül gyakorolt akut visszamaradó hatásai fekvőtámaszból indított 

ellökődések során 12-21% teljesítmény-növekedéssel (levegőben tartózkodási idő) 

érvényesülnek, hasonlóan az alsó végtagról történő függőleges felugrások során tapasztalt 

eredményekhez, ahol a kutatók 10-11%-os növekedést mértek. A felső végtag hasonló 

kutatásaiban kisebb mértékű, de ugyanígy szignifikáns növekedést tapasztaltak a kutatók, A 

nayobb teljesítmény növekedést vizsgálatunkban a hajlított könyökízületű vibrációval 

szemben más kutatásokka, ahol a könyök ízület nyujtott helyzetben volt.  

 

1. A mechanikai vibráció jelentősebb hatást vált ki a tesztgyakorlatként alkalmazott 

mellsőfekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás időbeli lefolyására, ha a gyakorlatot a vizsgált 

személyek által választott mozgásterjedelemmel hajtják végre, szemben a teljes 

terjedelmű ízületi hajlítással végzett gyakorlattal. 

 

A mechanikai vibráció jelentősebb hatást vált ki a tesztgyakorlatként alkalmazott 

mellsőfekvőtámaszból karhajlítás-nyújtás utáni ellökődésekre, ha az erőközlést VA mozgás 

terjedelemmel hajtják vérge a kísérleti személyek. Vizsgálataink azt igazolták, hogy akut 

visszamaradó teljesítménynövekedést csak VA mozgásterjedelemmel érhetnek el a 

vibrációval kezelt vizsgálati személyek. TA ízületi hajlítással végzett gyakorlatoknál nem 
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tapasztaltunk hasonló mértékű változásokat. A professzionálisan edzett csoportnál a 

levegőben tartózkodás időtartama a vibráció után 1 és 10 perccel  mérve 10,1%-kal, illetve 

7,4%-kal nagyobb mértékben növekedett VA végrehajtási módnál, TA végrehajtási módhoz 

viszonyítva. Jóllehet TA végrehajtás esetén átlagosan nagyobb levegőben tartózkodási 

időtartamot értek el a vizsgálati személyek, azonban arányaiban mégis nagyobb mértékben 

növekedett a Tf mutató VA végrehajtásnál, ezért hipotézisünket igazoltnak látjuk. Nem 

találtunk szignifikáns különbséget VA és TA mozgással bevezettett levegőben tartózkodási 

időtartamok között, ugyanakkor a hatékonyabb munkavégzés feltételezése igazolódott VA 

terjedelemben végrehajtott erőkifejtések esetén, amit azzal magyaráztunk, hogy az izomerő 

mellett az inak megnyújtásából visszanyerhető elasztikus energia is növelte az ellökődések 

nagyságát.  

 

2. A napi rendszerességgel edző, jelentős terhelést kapó tornászok esetében a mechanikai 

vibráció jelentősebb teljesítménybeli változást idézett elő, mint azoknál a tornászoknál, 

akik kevesebb edzésszámmal és kisebb terheléssel végzik sporttevékenységüket. 

 

Eltérő edzettségi szintű vizsgálati személyek fizikai teljesítményére ugyanazon vibrációs 

terhelési tulajdonságok esetén (frekvencia, amplitúdó, időtartam és sorozat) különböző akut 

visszamaradó hatást gyakorolnak. A professzionálisan edzett tornászok mechanikai 

teljesítményére jelentősebb hatást gyakorol az egésztest vibráció, mindkét típusú 

tesztgyakorlat végrehajtási mód esetén, ez igazolja hipotézisünket. Míg elsősorban a 

professzionálisan edzett vizsgálati csoportnál nőtt jelentős mértékben a levegőben 

tartózkodási idő, addig a kevésbé edzett csoportnál a teljesítménynövekedés hatását nem 

tudtuk kimutatni, Ennek oka a fáradásra vezethető vissza. Ez a jelenség nem csökkenti annak 

az értékét, hogy a professzinálisan edzett csoport teljesítménye javult, sőt több tényezőre is 

felhívja a figyelmet, amelyeket a későbbi kutatások hasznosíthatnak Azonos 

edzéskörülmények esetén a teljesítmény-növekedés mértékét, az egyén edzettségi állapota 

határozta meg. Több és differenciáltabb vizsgálati csoportokat kell létrehozni; a csoportosítás 

szempontjait objektíven mérhető alapokra kell helyezni; a különböző előképzettségű 

csoportok WBV-vel történő képzéséhez a legoptimálisabb terhelési összetevőket kell 

meghatározni; az ellökődéseket megelőző erőközlési szakasz mozgásterjedelmének 

ellenőrzésére pedig fokozott gondot kell fordítani. A WBV, teljesítményfokozó hatást 

gyakorol a mechanikai mutatókra, ha azt hivatásosszerűen sportoló vizsgálati személyeken 

alkalmaztuk 30Hz frekvenciával, 6mm amplitúdójú rezgésekkel, 2,5 perc időtartamban. 
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Amennyiben az edzés körülményei eltérőek, úgy a vibrációval kezelt csoport levegőben 

tartózkodási ideje növekedett, szemben a vibráció nélküli csoporttal.  

 

3. A mechanikai vibráció visszamaradó hatása a vibrációt követően tíz percig fennmarad, 

de a hatás visszaeső tendenciát mutat. 

 

Azt feltételeztük, hogy az egésztest vibrációs terhelés akut visszamaradó hatása, nagyobb 

mechanikai teljesítményt eredményez egy perccel a vibrációs edzés után, mint 10 perccel. Az 

egésztest vibrációs kezelést követő regenerálódási időtartam alatt csökkent a felső végtagról 

történő ellökődések nagysága, ugyanakkor a csökkenéssel együtt is szignifikánsan hosszabb 

maradt a levegőben töltött idő VA típusú tesztgyakorlatok esetén, ezért a hipotézisünket 

igazolva látjuk. Feltételezésünk helyesnek bizonyult, mert a vibráció után tíz perccel 3-6% 

visszaesés mutatkozott a levegőben tartózkodás idejében VA és TA mozgással bevezetett 

ellökődésekben. A neuromuszkuláris hatás csökkenésével az izom stimuláció is csökkent, de 

még mindig szignifikánsan hosszabb levegőben tartózkodási időtartamot eredményezett, a 

vibráció előtti értékekhez viszonyítva VA típusú tesztgyakorlat esetén. TA típusú 

végrehajtásnál, ahol egyébként nem volt szignifikáns a növekedés vibráció hatására, a 

levegőben tartózkodás időtartama nem csökkent a vibrációs kezelés előtti szint alá. Meg kell 

jegyezni, hogy a neuromuszkuláris hatás az idő múlásával a TA típusú tesztgyakorlat során 

kisebb mértékben csökkent, mint a VA ellökődések során. 

 

8.2 Akut visszamaradó hatás a hormon mutatókra 

 

4. A felső végtag és vállöv izmait érő mechanikai vibráció nem okoz jelentős változást a 

tesztoszteron szekréciójában, amely azon a megfigyelésen alapul, hogy jelentős 

hormonszint változást elsősorban a nagy izmok erőteljes kontrakciója (erőkifejtése) 

eredményez.  

 

A szakirodalom alapján also végtag irányából közölt vibráció esetén, a nagyob levegőben 

tartózkodási idő a tesztoszteron-szint növekedésével magyarázható. Felső végtag vibrációja 

esetében nem mutattak ki hormon-szint változást. Ezt a méréseink is alátámasztották. A felső 

végtag izomtömege ugyanis relatíve kisebb, mint az alsó végtag izomzata így esetünkben a 

tesztoszteron-szint változása nem követte a teljesítmény-növekedés tendenciáit és nem 
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okozott szignifikáns változásokat, ezért ez a hipotézisünk is helyesnek bizonyult. Döntésünket 

alátámasztja, hogy a felső végtag relatíve kisebb izomtömege nem serkenti jelentősen a 

hormonális változások kialakulását. A mechanikai paraméterek változásában a tesztoszerton-

szint nem meghatározó jelentőségű. A szakirodalom, az alsó végtag vibrációja esetén 

hormonális változásokat igazolt, azonban a felső végtag esetében vibráció hatására 

hormonális változást nem mutattunk ki. 

 

8.3 Krónikus és visszamaradó hatása a mechanikai mutatókra 

 

1. A négyhetes, heti három edzést tartalmazó intervenció, tartós (krónikus) változást 

(teljesítménynövekedést) eredményez jól edzett tornászok esetében. 

 

A vibrációval kezelt csoportban erőteljesebben növekszik a levegőben tartózkodási időtartam, 

mint azoknál a vizsgálati személyeknél, akik nem részesültek hasonló edzéshatásban, igaz, 

hogy a változás nem volt szignifikáns mértékű. A 15-23%-ú növekedést a vibráció előtti 

nyugalmi állapotban figyeltük meg tíz, illetve tizenhárom WBV kezelés után, függetlenül a 

tesztgyakorlat mozgásterjedelmétől, ezért hipotézisünket igazolódott. A hosszú távú hatás-

növekedést, a vibrációs edzések számának és intenzitásának növekedésével magyaráztuk, 

annak ellenére, hogy az aktuális mérések után szignifikánsan növekvő visszamaradó hatást 

nem tapasztaltunk. A vibrációs edzés nagyobb egyéni szóródással mutatja a teljesítmény 

növekrdést, mint az ugyanolyan terjedelmű hagyományos edzésmunka. Az azonos 

frekvenciájú terhelés az előképzettség függvényében nagyobb egyéni különbséget mutat, ami 

megmagyarázza az edzés utáni szignifikáns Tf növekedést a kontroll csoportban, annak 

ellenére, hogy a vibrációval kezelt csoport összességében nagyobb növekedést mutatott.  

 

2. Feltételeztük, hogy a hetente elvégzett vizsgálatok során a mechanikai vibráció 

jelentős akut, visszamaradó teljesítménynövekedést eredményez, amely a növekvő 

vibrációs terhelésnek és intenzitásnak köszönhető. 

 

A robbanékony erőkifejtést jellemző Tf/Tc hányados 25 Hz frekvencia esetén szignifikánsan 

nagyobb TA típusú tesztgyakorlat esetén, ezért hipotézisünk helyesnek bizonyult. A 

telejítmény növekedést előidéző változások előtt a vibrációs frekvenciát 30 Hz-ről három 

edzésen át 35 Hz-re növeltük és a mérésen 25 Hz-es stimulációt alkalmaztunk, ezért úgy 
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gondoljuk, hogy a fekvőtámasz gyakorlat robbanékonysága a növekvő vibrációs terhelésnek 

és intenzitásnak köszönhető. Az egésztest vibrációs terhelés visszamaradó hatása ugyanakkor 

nem növeli a mechanikai teljesítményt a frekvencia, ismétlésszám növelésén keresztül, 

ugyanis a levegőben tartózkodási idő és az impulzus nem változott jelentősen. A vibrációs 

frekvencia növelését nem követi minden esetben a mechanikai mutatók változása, ugyanis ez, 

sok esetben az egyéni élettani alkalmazkodás függvénye ezért a hipotézisünket csak részben 

igazolta a vizsgálatunk eredménye.  

 

8.4 Az egyensúly megtartás krónikus és visszamaradó hatása 

 

1. A mechanikai vibrációnak nincs általános hatása az egyensúlyozó képességre annak 

ellenére, hogy a vibrációs hatás az idegrendszeren keresztül érvényesül. Nevezetesen, a 

felső végtag támaszhelyzetén keresztül közölt vibráció nincs befolyással álló helyzetben 

a stabilometriás mutatókra. 

 

A vizsgálat alátámasztotta, hogy az egésztest vibrációs kezelés akut visszamaradó hatása nem 

csökkenti a testlengés értékeket állásban, ugyanis a Romberg tesztekben és a speciálisan 

tornára jellemző statikus testhelyzetben, tornász állásban, az egyensúly megtartás nem javult, 

ezért hipotézisünket csak részben tudjuk mergerősíteni, Vizsgálataink azt igazolták, hogy a 

felső végtag afferentációja nincs közvetlen összefüggésben az alsó végtag efferentációjával. 

Feltételezésünk, amely szerint a felső végtag támaszhelyzetén keresztül közölt vibráció nincs 

hatással az állásstabilitásra részben igazolódott, ugyanis a 25 Hz vibrációs terheléssel járó 

fáradás szignifikánsan növelte a testlengés értékeket tornász állásban, ezért hipotézisünket 

cask részben tudtuk igazolni.  

 

1. A felső végtag támasz helyzetén keresztül adagolt vibrációs kezelés akut visszamaradó 

hatása csökkenti a testlengést kézállásban.  

 

A vibráció csökkenti a testlengések mértékét kézállásban, a frekvencia, ismétlésszám 

növelésével egyidejűleg, a vibrációs terhelések előtt. A kézállás stabilitását 18-33%-ban 

krónikusan növelte az aktuális mérést megelőző hetek egésztest vibrációs hatása, szignifikáns 

változás nélkül, ugyanakkor a változás nem volt összefüggésbe hozható a terhelés hetenkénti 

változásaival. Vibrációs terhelés után, kézállásban 3,6-30%-ban csökkent a testlengések 

mértéke, ugyanakkor a változások itt sem voltak szignifikánsak, ez hipotézisünket igazolja. A 
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kézállás stabilitásának növekedését az agy megfelelő területeinek akut ingerlése, ezáltal 

ébersége, valamint a felső végtagra és az egész testre kiterjedő izomtónus fokozódás okozza. 

 

A kutatásaink gyakorlati hasznosítása, kutatásaink távlati perspektívái 

 

Jelen vizsgálataink rámutattak arra, hogy egésztest vibrációval és az ehhez hasonló 

alternatív kiegészítő módszerekkel speciális, a versenytornában is jól hasznosítható hatást 

érhetünk el a felső végtag robbanékony erő fejlesztésében, amire korábban még nem volt 

példa. Dolgozatunkban újszerűséget jelentett, hogy a vibrációs kezelés alatt is gyűjtöttünk 

adatokat a mechanikai mutatókról, oly módon, hogy a vibrációs padot a Kistler erőmérő 

platformra helyeztük. Vizsgálataink rávilágítottak arra, hogy a WBV-vel kombinált edzések 

hatékonyságát azonban több összetevő is meghatározza. Megfigyeltük, hogy különböző 

mozgásterjedelemmel végrehajtott fekvőtámasz feladatok hatékonysága eltérő, és azt is, hogy 

ezek teljesítménynövelő hatások jól edzett versenyzőkre nézve előnyösebbek, igaz a 

neuromuszkuláris alapokon szerzett előnyök az idő múlásával csökkennek, ugyanakkor az 

edzéssel töltött hetek múlásával összegződhetnek. WBV vizsgálatainkat terhelési összetevők 

alapján differenciálva arra a következtetésre jutottunk, hogy a magasabb frekvenciájú terhelés 

előnyösebb változásokat eredményez a mechanikai teljesítményben. Az idegpályák 

stimulációja felvetett egy másik, a tornasport szempontjából igen lényeges képesség, az 

egyensúlyozás hasonló módszerrel történő fejlesztésének a lehetőségét. Ezen a területen 

szerzett tapasztalataink bíztatóak, ugyanakkor további fejlesztési irányokat jelöl ki. Vigh 

László mesteredző, az olimpiai bajnok Magyar Zoltán edzője, saját készítésű forgó motorral 

ellátott vibrációs gépet szerkesztett és gyűjtött empirikus tapasztalatokat statikus erőfejlesztés 

területén, serdülőkorú tornászok gyűrűgyakorlatához. Összességében elmondhatjuk, hogy a 

laboratóriumi körülmények között kontrollált WBV teljesítménynövelő módszer, beváltotta a 

hozzá fűzött reményeinket és további kutatásokra, rendszerszemléletű edzésgyakorlati 

felhasználására ösztönöznek.  
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9 ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció hatását vizsgáltuk tornász 

sportolóknál a mechanikai teljesítményekre, hormonváltozásra és a statikus egyensúly 

megtartására. A vizsgálatainkban összesen 38 férfi tornász vett részt, három vizsgálati és 

három féle kontroll csoportban. Két ízületi mozgásterjedelemben: a személyek által választott 

mértékű karhajlítás-nyújtás, jellemzően kisterjedelmű, valamint teljes karhajlítás nyújtás 

talajtól való ellökődéssel teszteltük a karfeszítő izmok erőkifejtését. A vibrációs terhelést 5 x 

30 mp időtartamig, 1 perces pihenőkkel, 25-35 Hz 6 mm amplitúdóval, 90 fokos szögben 

behajított könyökízületi fekvőtámasz testhelyzetben kapták a vizsgálati csoportok. Vibrációs 

kezelés alatt speciális elektorgoniométert (Muscle Lab Bosco System, Ergotest Technology, 

Langensund, Norway) használtunk. A talajtól való ellökődés a talaj reakcióerő-idő görbéből 

az erőközlés és a levegőben tartózkodási idő mutatókból került meghatározásra. A 

robbanékony erő a repülési idő és erőközlés hányadosaként számítottuk. Az akut 

visszamaradó hatást 1 vibrációs kezelés után, a krónikus hatást 4 héten keresztül, sorozatos 

vibrációs edzés alapján határoztuk meg. A méréseket nyugalmi helyzetben, vibráció után 1 és 

10 perccel mértük. Vizsgálataink igazolták, hogy vibráció esetén az erő-idő mutatók 

hasonlóan alakulnak felső és alsó végtag esetében. A karfeszítő izmok erőkifejtése növekedett 

és hosszabb levegőben tartózkodási időtartamot eredményezett akut visszamaradó és krónikus 

hatásként egyaránt. Hatékonyabb munkavégzést feltételeztünk az izom kontrakciókban, a 

személyek által választott mértékű karhajlítás-nyújtás esetén teljes karhajlítás nyújtáshoz 

képest, mert az izomerő mellett az inak megnyújtásából visszanyerhető elasztikus energia is 

növeli az ellökődések nagyságát. Eltérő edzettségi szintű vizsgálati személyeknél az edzettebb 

csoport a fizikai teljesítményére erőteljesebb hatást gyakorol. A vizeletmintából mért hormon 

szint változásánál a tesztoszerton-szint növekedését nem tapasztaltuk. 

 

A vibráció testlengésre gyakorolt hatását Romberg I,II, tornász állás és kézállás teszt 

feladatokkal ellenőriztük. Erőplató alapú speciális stabilométerrel (DYNA 012 Univerzális 

Sport Stabilométer Bretz Károly szabadalma) végeztük a méréseket. Négy héten keresztül 

sorozatos vibrációs edzés hatására az egyensúly javulását vártuk. A testlengések karakterisz-

tikus körrel jellemzett mutatói szignifikáns javulást nem igazoltak vibráció hatására.  
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SUMMARY 
 

The effect of whole body vibration on upper extremity muscles, testosterone secretion 

and maintaining static balance was studied. Altogether 38 male gymnasts participated in the 

three research and in the three control groups. The research was carried out in two range of 

motion: strength exerted by musculus triceps brachii was examined with a self-selected, 

typically small-range and with a full-range of motion during the push-off movement. The 

vibration intervention occurred at the elbow joint flexed at 90
o
 in a push-up position, with 25-

35 Hz and 6 mm amplitude within 30 seconds repeated 5 times. A special electro goniometer 

(Muscle Lab Bosco System, Ergotest Technology, Langensund, Norway) was used.  The push 

off from the ground reaction force-time, the exerted force and the fly time was measured. The 

explosive power was measured as the quotient of the fly time and the exerted force. The acute 

residual effect was measured after one vibration treatment, while the chronic effect was 

determined after a 4-week regular vibration training at rest and 1 and 10 minutes after 

intervention. The research proved that the force-time indices were similar in both the lower 

and upper extremities after vibration training. The force, exerted by musculus triceps brachii 

increased and resulted in a longer fly period as an effect of both acute residual and chronic 

effect. A more effective work was supposed to have in the muscle contraction during the self-

selected arm extension-contraction period, compared to the full-range of motion, because 

besides the muscle power the regained elastic energy obtainable from the stretching of the 

tendon may increase the size of the push-off. In case of other tested persons with different 

level of trainedness, it had a greater effect on the physical performance in a more trained 

group. No increase could be observed in the testosterone-level measured from the hormone-

level change in the urine sample. 

 

The effect of vibration on body swing was tested by the Romberg I, II gymnast stand 

and handstand tests with a stabilometer (DYNA 012 Universal Sport Stabilometer, the patent 

of Prof. Károly Bretz). An improvement of balance was expected as a result of a 4-week long 

vibration training. No significant improvement could be detected in the indices of body swing 

described by characteristic rings, induced by vibration. 
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