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Rövidítések jegyzéke 

 

ADP - adenozin-difoszfát 

AGAT - L-arginine:glycin amidinotranszferáz 

AMP - adenozin-monofoszfát 

ATP - adenozin-trifoszfát 

DOMS - késleltetett izomérzékenység (Delayed Onset Muscle Soreness) 

DSM-BIA - Közvetlen szegmentált multi-frekvenciás bioelektromos impedancia 

analízis (Direct Segmental Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis) 

CK - kreatin-kináz 

CR - kísérleti kreatin csoport 

Cr - kreatin 

Crn - kreatinin 

CrM - kreatin-monohidrát 

CRT1 - kreatin transzporter1 

DXA - kettős energiájú röntgen abszorbció (Dual-energy X-ray Absorptiometry) 

FHL - musculus flexor hallucis longus 

FI - fáradtsági index (Fatigue Index) 

GAMT - guanidinoacetát-metiltranszferáz 

GDF-8 - növekedési differenciálódási faktor 8 (Growth Differentiation Factor - 8) 

GLUT-4 - glukóz transzporter 4 

IGF-1 - inzulinszerű növekedési faktor (Insulin-Like Growth Factor - 1) 

ISSN - Nemzetközi Sporttáplálkozási Társaság (International Society of Sports 

Nutrition) 

NRS - numerikus értékelő skála (Numeric Raiting Scale) 

MR - mágneses rezonancia 

MtCK - mitokondriális kreatin-kináz 

PCr - kreatinfoszfát 

PFK - foszfofruktokináz 

PFT - plantárflexio nyomaték (Plantar Flexion Torque) 

Pi - foszfor 

PL - kontroll (placebo) csoport 
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SAMe - S-adenozil metionin 

SLM - szegmentális sovány tömeg (Segmental Lean Mass) 

TCr - teljes kreatin 
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„Mentálisan nem érzek semmi különbséget,  

de úgy érzem, több energiám van.” 

 

Mark Foster, 1998. 
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1. Bevezetés 

 

A gyermek, és sedülő sportolók teljesítőképességét, eredményességét tekintve 

alapvetően meghatározó tényező a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás, mely biztosítja 

a potenciálisan szükséges tápanyagokat. Tudjuk, hogy az intenzív, kimerítő fizikai 

aktivitás élettani alapját, többek között az adekvát táplálkozás biztosítja a fiatal, 

fejlődésben lévő sportoló számára (Stang és Bayerl 2010). A táplálkozás élsportolói 

eredményességben betöltött szerepét a következőképp fogalmazta meg Maughan 

(2002): „Ha tehetséges, motivált és jól edzett sportolók versenyeznek, a győzelem és a 

vereség közti határmezsgye keskeny. Ha mindenben egyenlők, a táplálkozás tehet 

különbséget győzelem és kudarc között.” Az optimális sportolói étrendet egyénre 

szabottan, tervszerűen, tudatosan, a tényleges (megnövekedett) igényeknek, 

szükségleteknek megfelelően kell összeállítani, és ha szükséges, kiegészíteni, hogy 

megakadályozzák a hiányosságokat, és/vagy optimalizálják, támogassák a 

teljesítménynövekedést (Maughan és mtsai 2004). 

A felnőtt sportolók gyakran használnak különböző vitamin- és ásványi 

kiegészítőket, és úgy ítélik meg, hogy ezek ergogén hatással bírnak a regenerációra, 

rehabilitációra. Míg a fehérje és aminosav kiegészítők, mint pl. a kreatin, támogatja a 

legmagasabb hatásfokkal a sportteljesítményt. A felnőtt elit sportolók által fogyasztott 

étrendkiegészítők használatának okai közé tartozik a megnövekedett energiaigény, a 

fokozott teljesítmény, az egészség megőrzése, a táplálkozási hiányosságok megelőzése, 

a betegségmegelőzés, az izomtömeg növelése és a gyorsabb, hatékonyabb regeneráció 

(Slater és mtsai 2003, Froiland és mtsai 2004, Kristiansen és mtsai 2005, Erdman és 

mtsai 2006).  

A sporttáplálék-kiegészítők alkalmazása a magyarországi felnőtt élsportolók 

tekintetében nem tudatos, inkább a hazai „nem sportolói” szokásnak felel meg, mint a 

sportági követelményeknek (Martos és Boros 2000). A hazai, fiatalabb 

korosztályokban, e tekintetben nem találtunk adatokat. A nemzetközi adatok viszont azt 

jelzik, hogy egyre több 18. év alatti fiatal sportoló használ különböző 

táplálékkiegészítőket teljesítményfokozás céljából (Evans és mtsai 2012). A gyermek-, 

és serdülő sportolóknál a kiegészítés okai hasonlóak mint a felnőtteknél. A középiskolai 
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sportolók a kiegészítők fogyasztásának okaiként említik a növekedést (48%), a 

betegségmegelőzést (44%), a betegség kezelését (37%), a fokozott teljesítményt (31%), 

a fáradtságot  (28%) és az izomfejlesztést (28%) (Sobal és Marquart 1994). Perko és 

mtsai. (2000) szerint, a teljesítménynövelés gondolata bizonyosan megjelenik minden 

serdülő sportoló fejében. A serdülő sportolók egyetértettek abban, hogy a legtöbb 

sportolónak étrendkiegészítőkre van szüksége a sportteljesítmény javítása érdekében. A 

fiatal sportolók nagy nyomás alatt állnak, az egyre magasabb teljesítményszintek elérése 

miatt, ezért alternatív eszközöket keresnek ahhoz, hogy céljaikat minél hamarabb 

elérjék (Calfee és Fadale 2006).  A gyermek-, és serdülő sportolók teljesítményfokozás 

céljából történő étrendkiegészítése, olyan aktuális és lényeges kérdés, melyet a jelen 

értekezés több aspektusból tárgyal, és jövőbeli vizsgálatát is javasolja, hogy a lehető 

legpontosabb információkat szolgáltassa mind a szakembereknek, mind a 

fogyasztóknak. 

A kreatin az egyik legtöbbet -, és legalaposabban tanulmányozott sport 

táplálékkiegészítő. Napjainkban, több mint 100 évvel az első tanulmányok után, a 

kreatint a világ legnépszerűbb, leghatékonyabb ergogén táplálékkiegészítőjeként tartják 

számon, amely a sportolók rendelkezésére áll (Kreider és mtsai 2017). Népszerűsége 

fokozódott, amikor az 1992-es barcelónai olimpián versenyző brit olimpikonok azt 

nyilatkozták (The London Times, 1992. augusztus 7. riport), hogy érmes eredményeik 

elérésében szerepe volt a kreatin kiegészítésnek (Anderson 1993).  Önmagában, orális 

felhasználásra, világviszonylatban, évente több mint 2,5 millió kg-ot állítanak elő 

(Momaya és mtsai 2015). Amatőr és profi sportolók, edzett, nem edzett egyének, 

férfiak, nők, felnőttek, fiatalok, és idősebbek egyaránt használják. Azonban, viszonylag 

kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésre gyermek, és serdülő sportolók kreatin 

fogyasztásával kapcsolatban.  

Értekezésem a kreatin adagolással, mint ergogén segítséggel foglalkozik, 

fókuszban a serdülő uszonyos úszók fizikai teljesítménye (1. vizsgálat), és a túlterhelés 

következtében kialakuló ínkárosodás rehabilitációja áll (2. vizsgálat).   
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1.  A kreatin biokémiai szintézise, degradációja és metabolikus szerepe 

 

A kreatint (Cr) 1835-ben Michel-Eugène Chevreul (1786-1889), francia 

származású szerves kémikus fedezte fel húskivonatok tanulmányozása közben. 

Elnevezése a görög „kreas” (hús) szóból származik (Chevreul 1835). A Cr egy magas 

nitrogéntartalmú, négy szénatomos szerves sav (α-metilguanidinacetát sav), amely 

alapvető szerepet játszik a sejtek energiaellátásában, elsősorban az izom-, és 

agyszövetekben. A vázizomzat tartalmaza a szervezet teljes kreatinkészletének (TCr) 

hozzávetőlegesen 95%-át, a fennmaradó 5% pedig az agyban, a májban, a vesékben és a 

herékben oszlik meg (Persky és Brazeau 2001). Az intramuszkuláris Cr körülbelül 

kétharmada foszfokreatin (PCr), a fennmaradó pedig szabad Cr. A TCr egy 70 kg-os 

egyén izomzatában átlagosan 120 mmol/kg száraz izomtömeg (Hultman és mtsai 1996). 

A Cr raktározás felső határa azonban a legtöbb emberben körülbelül 160 mmol/kg 

száraz izomtömeg (Green és mtsai 1996, Hultman és mtsai 1996). A vegyület az emberi 

szervezetben endogén úton,  egy nem-esszenciális (glicin) és két esszenciális (arginin, 

metionin) aminosavból (az utóbbi aktivált metildonorként, mint S-adenozil metionin 

(SAMe)), két enzim (arginin:glicin-amidinotranszferáz, AGAT; guanidinoacetát-

metiltranszferáz, GAMT) támogatásával, két lépésben szintetizálódik (Bloch és 

Schoenheimer 1941, Brosnan és mtsai 2011). A Cr endogén szintézise 1-2 g/nap 

(Walker 1979, Loike és mtsai 1986, Wallimann és mtsai 1992), elsősorban a májban 

(Sandberg 1953), másodsorban a vesében és a hasnyálmirigyben történik (Walker 

1979). Az endogén Cr szintézis az étrend által szabályozott, és ezért csökken a fokozott 

Cr felvétel után (Hoberman és mtsai 1948, Walker 1960, 1979), de normális szintre tér 

vissza a pótlás befejezése után. Étrendi bevitelből 1-2 g/nap Cr nyerhető. Elsődleges 

forrásai a hal-, és a vörös húsok (pl. lazac vagy marha 4,5g Cr/kg) (Sandberg 1953, 

Walker 1979, Loike és mtsai 1986, Wallimann és mtsai 1992, Balsom és mtsai 1994). A 

Cr degradációja túlnyomórészt spontán, nem enzimatikus reakció, melynek során a Cr 
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kreatininné (Crn) alakul, és a vesék filtrációs munkájával a vizelettel ürül a szervezetből 

(Brosnan és mtsai 2011).  

 

Az első állatokon és embereken végzett Cr kísérletek az 1900-as évek elején 

kezdődtek (Cathcart 1909, Mendel és Rose 1911, Benedict és Osterberg 1914, Chanutin 

1926, 1927, 1928, Hunter 1928). A PCr 1927-es, és a kreatin-kináz (CK) reakció 1934-

es felfedezése óta tudjuk, hogy a PCr egy magas energiatartalmú szubsztrátum, mely 

fontos szerepet játszik az adenozin-trifoszfát (ATP) reszintézisben (Wyss és Kaddurah-

Dauok 2000). Az energiaháztartásban elfoglalt központi helyzete annak köszönhető, 

hogy a Cr-ból PCr képződik, és a róla lehasadó foszfátcsoport utánpótlást jelent az ATP 

képződéséhez. Az ATP felépítéséhez szükséges foszfort a Cr szállítja PCr alakban. A 

felvételt a CK enzim katalizálja (1. ábra; adaptálva Saks 2008). A CK enzim 

felszaporodása a szervezetben diagnosztikai jelentőségű is, a sérült izomsejtek, illetve a 

késleltetett izomérzékenység (Delayed Onset Muscle Soreness; DOMS), más néven, az 

izomláz mértékének kimutatására (Kuipers 1994, Brancaccio és mtsai 2007, Baird és 

mtsai 2012, Kim és Lee 2015, Moghadam-Kia és mtsai 2016).  

 

 

1. ábra. A kreatin (Cr) az oxidatív foszforiláció (Oxid Phos) során keletkező adenozin-

trifoszfát (ATP) révén, a mitokondriális kreatin-kináz (MtCK) enzim által katabolizált 

reakcióban kreatinfoszfáttá (PCr) alakul a mitokondriumban, majd a citoszólikus 
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kreatin-kináz (CK) enzim által katabolizált reakcióban, a PCr-tól származó szervetlen 

foszfát (Pi) és az adenozin-difoszfát (ADP) molekulából újraépül az izom aktivitáshoz 

szükséges ATP (adaptálva Saks 2008). 

2.2.  A kreatin adagolás elsődleges élettani hatásai 

 

A kutatók felfedezték, hogy Cr intervenció hatására nő az izomsejtekben 

raktározott PCr tartalom. Azt látjuk, hogy a tanulmányok többsége rövid távú, nagy 

dózisú (20g/nap/5-7 napig) kiegészités mellett 10-30%-os TCr szint, és 10-40%-os PCr 

szint növekedést mutat (Hultman és mtsai 1996). A magasabb PCr szint azt jelenti, hogy 

intenzív fizikai munkavégzéskor több lesz a rendelkezésre álló ATP, gyorsabb a 

gyakorlatok utáni ATP reszintézis, az energiatermelési folyamatokban alacsonyabb lesz 

a glikolízis részesedése, valamint csökken a laktát felhalmozódás (Terjung és mtsai 

2000). Korai kutatások azt is bizonyították hogy az izomfáradtság szorosabban 

összefügg az alacsony PCr szinttel, mint a magas laktát tartalommal (Katz és mtsai 

1986). 

A Cr befolyásolja az izomsejtek növekedését azáltal, hogy növeli az izomsejtek 

ozmolalitását, amely fokozott vízvisszatartást eredményez (Haussinger és mtsai 1994). 

Ez okozhatja az izomsejtek méretnövekedését. Az izomsejtek fokozott intracelluláris 

vízvisszatartásának következtében kialakult kedvező ozmotikus állapot hozzájárul a 

fokozott fehérjeszintézishez. A 2. ábra szemlélteti a Cr adagolás hatására bekövetkező 

fiziológiai hatásokat (2. ábra; adaptálva Volek és Kraemer 1996). 
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2. ábra. A Cr adagolás után megnövekedett Cr és PCr szintek hatására bekövetkező 

lehetséges mechanizmusok, amelyek támogathatják az izomteljesítményt. Nyilak jelölik 

a növekedést vagy a csökkenést (adaptálva Volek és Kraemer 1996). 

Az ezredforduló utáni kutatások, további, lehetséges mechanizmusokat vizsgálva 

kimutatták, hogy emelkednek a miogén szabályozó faktorok, emelkedik az inzulinszerű 

növekedési faktor (IGF-1) expressziója, csökken a vér myostatin szintje, illetve csökken 

a sejtkárosodás magas intenzitású fizikai aktivitás után (Deldicque és mtsai 2008, 

Saremi és mtsai 2010). A myostatin (növekedési differenciálódási faktor 8; GDF-8) az 

izomsejtek autokrin funkciójára hat, gátolja a myogenezist (az izomsejtek növekedését 

és differenciálódását), így a vázizomzat katabolikus szabályozója (Carnac és mtsai 

2006, Joulia-Ekaza és Cabello 2007). 

 

2.3.  A kreatin adagolás hatásai a fizikai teljesítményre 

 

A nemzetközi szakirodalomban több mint 300 tanulmányt vethetünk össze a Cr 

fizikai teljesítményre gyakorolt hatásaival összefüggésben. A tanulmányok 

megközelítőleg 70%-a szignifikáns, ergogén hatást igazol, míg a többi vizsgálat nem 

mutat nyereséget (Kreider 2003).  

Felnőtt, élvonalbeli sportolóknál számos tanulmány bizonyítja a Cr 

teljesítményfokozó hatását, elsősorban az izomerő növekedést (Birch és mtsai 1996, 
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Kreider és mtsai 1998, Terjung és mtsai 2000). Egy klasszikus tanulmányban a kutatók, 

többek között az izomerőben bekövetkező változást vizsgálták a 12 hetes Cr adagolással 

kombinált nehéz ellenállásos edzés alatt (Volek és mtsai 1999). Ebben a vizsgálatban az 

alanyok  25g/nap Cr kaptak hét napig (töltési fázis), majd 5g/nap Cr volt a vizsgálat 

hátralévő idejében (szintentartó fázis). A Cr csoportban jelentős izomhipertrófiáról 

számoltak be (I.típusú izomrostok 35%-os-, IIA és IIAB típusú izomrostok 36 és 35%-

os növekedés; p<0.05), valamint jelentősen nőtt az izomerő (fekvenyomás 24%-, 

guggolás 32%-os növekedés; p<0,05), a zsírmentes testtömeg (+6,3%), és a TCr szint 

(22%-os növekedés; p<0,05) a kontroll csoporttal szemben. A jelentős erőnövekedés 

elsődleges okaként a TCr tartalom növekedését említik, mely lehetővé teszi a 

gyakorlatok közötti gyorsabb ATP reszintézist. Számos további tanulmány hasonló, 

ergogén hatást mutatott fel az izomerő tekintetében Cr adagolással kombinált erőedzés 

hatására (Candow és mtsai 2011, Souza-Junior és mtsai 2011, Antonio és Ciccone 2013, 

Lanhers és mtsai 2015). Ezen eredményekkel ellentétben Bemben és mtsai. (2010) 

vizsgálata nem mutatott további előnyöket a Cr adagolással kombinált 14 hetes 

ellenállásos edzésprogramot követően. A vizsgálati személyek 3 csoportban 5g Cr-t, 

vagy 5g Cr-t és 35g tejsavófehérjét, illetve 5g placebót kaptak. Nem volt szignifikáns 

különbség az izomerő teljesítményben a csoportok között. Ezek az ellentétes 

eredmények részben magyarázhatók a Cr ajánlott töltési fázisának hiányával (Van Loon 

és mtsai 2003, Zuniga és mtsai 2012), valamint csak az edzés napokon (heti 3x) történő 

adagolással, szemben az igazolt, és ajánlott adagolási protokollal (Rahimi 2011, Devries 

és Phillips 2014, Kreider és mtsai 2017). 

A tudományosan igazolt, potenciális ergogén hatása a rövid távú Cr adagolásnak 

a sportolók számára az, hogy fokozza a sorozatban végrehajtott maximális intenzitású 

izom összehúzódások során az elvégzett munkát 5-15%-al, növeli a maximális erőt 5-

15%-al, az egyszeri sprint teljesítményt 1-5%-al, az ismételt sprint teljesítményt 5-15%-

al (Cooper és mtsai 2012). Számos korábbi vizsgálat, különböző sportágak (többek 

között pl.: futás, magasugrás, labdarúgás, jégkorong, vagy kerékpározás) tekintetében 

kimutatta, hogy napi 15-25 g Cr adagolás (4-8 napig), fokozza a sorozatban végrehajtott 

maximális izom összehúzódások során a teljesítményt (Balsom és mtsai 1993, Birch és 

mtsai 1994, Bosco és mtsai 1997, Aaserud és mtsai 1998, Jones és mtsai 1999, Mujika 

és mtsai 2000). Bosco és mtsai. (1997) alkalmaztak először egy új anaerob tesztet 
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(Bosco-teszt), amikor egy maximális intenzitású, sorozatos, függőleges felugrást kell 

végrehajtani, meghatározott ideig. Miután a függőleges felugrás nagysága és 

erőteljesítménye függ az antigravitációs izmok (csípő-, térd-, és bokafeszítő izmok) és 

antagonistáik erőképességétől, feltételezték, hogy 5 napos Cr adagolás hatására javul 

ezen izmok anaerob kapacitása, ebből kifolyólag pedig az ugrások átlagmagassága, 

mechanikai teljesítménye. Ők azt találták, hogy a Cr adagolás (20g/5 napig) jelentősen 

növelte az átlagos ugrási magasságot 45 másodpercig tartó felugrások alatt. Az első 15 

másodpercben 7%-os teljesítmény javulást, a második 15 másodpercben. 12%-os 

javulást hozott. A Cr adagolás pozitív hatását nem figyelték meg az utolsó, harmadik 15 

másodperces felugrásban, amikor az anaerob anyagcsere hozzájárulása csökken. Ezen 

felül szignifikánsan nőtt a vérlaktát szint. Egy későbbi kutatásban Yquel és mtsai. 

(2002) értékelték a Cr adagolásnak az izom teljesítményre és a PCr reszintézisre 

gyakorolt hatásait sorozatos, maximális intenzitású testmozgás során. Az alanyaik 

nyolc, maximális intenzitású plantar flexiót hajtottak végre, 30s-os pihenőkkel a Cr 

adagolás előtt és után. Az izomteljesítmény és a PCr reszintézis is jelentősen növekedett 

a Cr intervenció után. Következtetéseik szerint a magas izomteljesítmény fenntartása a 

Cr adagolás miatt megnövekedett PCr  újrahasznosulásának tulajdonítható. A kutatók 

többsége az utóbbi években is a Cr adagolás sorozatos, maximális intenzitású 

mozgásokra gyakorolt hatásaira összpontosított (Barber és mtsai 2013, Dominice és 

mtsai 2013, Claudio és mtsai 2014, Salles-Painelli és mtsai 2014). Oliver és mtsai. 

(2013) megvizsgálták a Cr adagolás, vér laktát szintre gyakorolt hatását, egy 

kimerülésig tartó, maximális intenzitású kerékpár ergométeres teszt során. Az alanyok a 

Cr kezelés előtt, majd 6 nappal később, a kezelés után teljesítették a tesztet. A Cr 

kezelés után a laktátkoncentrációk jelentősen csökkentek, mind a kimerülési idő, mind a 

maximális teljesítmény javulása mellett. Következtetésük szerint a Cr adagolás 

jelentősen csökkenti a laktát szinteket a maximális intenzitású, anaerob laktacid 

munkavégzés során.  

Viszonylag kevés tanulmányt találtunk a Cr adagolás szubmaximális intenzitású, 

aerob gyakorlatok teljesítményére gyakorolt hatásaival összefüggésben. Ugyan van 

némi bizonyíték, hogy a Cr adagolás pozitív hatással van az aerob, kitartó 

tevékenységekre is (Vandebuerie és mtsai 1998, Nelson és mtsai 2000, Rico-Sanz és 

Marco 2000, Chwalbinska-Moneta 2003), azonban a rendelkezésre álló kutatások 
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összefoglaló elemzése kimutatta, hogy a 150s-os időtartamot meghaladó gyakorlatoknál 

nem jár ergogén előnyökkel (Branch 2003). Ami azzal magyarázható, hogy a PCr-ATP 

energianyerési rendszer részvétele háttérbe szorul az oxidatív foszforilációval szemben.  

 

2.3.1.  A kreatin adagolás hatása az úszóteljesítményre 

 

A Cr és az úszóteljesítmény kevesebb figyelmet kapott a többi sporthoz képest. 

A tanulmányok csupán ~5% vizsgálta különböző módszerekkel a Cr adagolás 

úszóteljesítményre gyakorolt hatását (Kreider 2003, Hopwood és mtsai 2006). 

Táblázatainkban összefoglaltuk azokat a tanulmányokat, amelyek a Cr adagolás, 

egyszeri sprint úszóteljesítményére (1. táblázat; adaptálva Hopwood és mtsai 2006), és 

sorozatos sprint úszóteljesítményre (2. táblázat; adaptálva Hopwood és mtsai 2006) 

gyakorolt hatásait vizsgálták. Ezen kutatások 2/3 része kimutatta, hogy a Cr kiegészítés 

javítja az úszó teljesítményt, elsősorban sorozatban végrehajtott, rövid távú (50-100m) 

úszásban (Grindstaff és mtsai 1997, Peyrebrune és mtsai 1998, Leenders és mtsai 1999, 

Theodorou és mtsai 1999, Selsby és mtsai 2003, Anomasiri és mtsai 2004, Mero és 

mtsai 2004, Dabidi és mtsai 2013). Ezzel ellentétben, néhány tanulmány, nem talált 

javulást az úszóteljesítményben (Burke és mtsai 1996, Mujika és mtsai 1996, Dawson 

és mtsai 2002, Mendes és mtsai 2004, Peyrebrune és mtsai 2005). Egyetlen tanulmányt 

kivéve (Mendes és mtsai 2004), e tanulmányok azonban egyszeri sprint úszást 

vizsgáltak. Theodorou és mtsai. (1999) magas dózisú (25 g/nap/ 4 napig), illetve hosszú 

távú (5 g/nap/ 2 hónapig) kiegészítés hatásait vizsgálta. Eredményeik azt mutatják, hogy 

rövid távú, magas dózisú Cr adagolás után lényegesen (+1,5%; p<0,01) nő az úszó 

teljesítmény, míg a hosszú távú, alacsony dózis nem okoz változást. Leenders és mtsai. 

(1999) tanulmányában férfi és női egyetemi úszókat vizsgált. Eredményeikben 

különbséget találtak a nemek teljesítménye között. Selsby és mtsai. (2003) 50 és 

100yard gyorsúszásra gyakorolt pozitív hatást igazolták tanulmányukban. Amíg, az 50m 

úszásidőben szerényebb, de jelentős csökkenési tendenciát figyeltek meg (-0,25±0,05s; 

p<0,05), addig a 100m úszásidőben már erősen szignifikáns csökkenést (-1,1±0,11s; 

p<0,03) tapasztaltak. Anomasiri és mtsai. (2004) vizsgálatukban alacsony dózisú 

(10g/nap) Cr kiegészítés hatásait tanulmányozták úszóknál. Alanyaik 400m-es távot 

teljesítettek, ahol az utolsó 50m-nek az idejét mérték, valamint Wingate-tesztet 
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végeztek. Eredményeik azt mutatják, hogy az anaerob kapacitás nő, javul a fáradtsági 

index (fatigue index; FI %), valamint az utolsó 50m sprintjének ideje jelentősen 

(p<0,05) csökken. Mujika és mtsai. (1996) magasan képzett versenyúszók sprint 

teljesítményében és laktát koncentrációban bekövetkező változást figyelték Cr kezelés 

hatására (20g/nap/5 napig), eredményeik nem mutattak jelentős változást. Peyrebrune és 

mtsai. (2005) megvizsgálták az orális kreatin kiegészítés (20g/nap/5 napig;majd az ezt 

követő 22-27 hétben 3g/nap; majd a fő verseny előtt 20g/nap/5 napig)  hatását 

válogatott úszók versenyre való felkészülésében. Eredményeik nem mutatnak 

statisztikailag lényeges változást a versenyteljesítményben. Egyszeri sprint 

teljesítményben (1 x 50 yard [45,72 m]) szintén nem találtak lényeges változást, míg 

ismételt sprint teljesítménynél (8 x 50 yard/ 1perc 30s-os pihenőidő a sorozatok között) 

szignifikáns változás mutatkozott kiegészítés után (9g Cr + 4,5g maltodextrin + 4,5g 

glükóz/nap). Laktát koncentrációban és pH értékben sem találtak változást (Peyrebrune 

és mtsai 1998). Mendes  és mtsai. (2004) sem találtak jelentős változást versenyúszók 

teljesítményében, bár kontroll csoporjuk laktát koncentrációja magasabb volt. A 

kísérleti csoportnál szignifikáns növekedést tapasztaltak sovány testtömegben és teljes 

testfolyadékban, izomtömegben nem találtak  szignifikáns változást. Burke és mtsai. 

(1996) eredmányei nem mutatnak statisztikailag lényeges változást 50m és 100m 

maximális sebességű gyorsúszás teljesítményében. 

Három tanulmány vizsgálta a Cr adagolás serdülőkorú úszók teljesítményére 

gyakorolt hatását. Grindstaff és mtsai. (1997) azt találták, hogy a 3x100 méteres, 60s-os 

pihenőkkel megszakított úszás első és második 100m úszásra pozitív hatással volt a Cr 

adagolás. A Cr adagolás után, az első és második  100m úszásideje szignifikánsan 

csökkent (-0,27s és -0,93s; p<0,05), ezzel szemben a kontroll csoportban nem történt 

lényeges változás. Amíg a csoportok között, az első és második 100m teljesítése után 

szignifikáns különbséget találtak, a harmadik 100m teljesítménye már nem mutatott 

lényeges különbséget a csoportok között. Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a 

Cr növeli a maximális izomkontrakciós ismétlések számát, ezzel fokozva az edzés 

hatékonyságát. Mero és mtsai. (2004) tanulmányában a Cr (20g/nap/6 napig) és a 

nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3) kombinációjának a 2x100m-es, maximális 

sebességű gyorsúszó teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták. Eredményeik azt 

mutatják, hogy az első 100m idejében nincs változás, azonban a második 100m úszás 
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ideje szignifikánsan (-0,9s; p<0,05) csökkent. A laktát szint átlagai növekedtek, de a 

csúcsértékben nem mutatkozott változás a mért értékek között. Dawson és mtsai. (2002) 

hosszú távú (27 napos) Cr adagolás (töltési fázis:20g/nap/5 napig; szintentartó 

fázis:5g/nap/22 napig) egyszeri sprint gyorsúszásra és úszópadon végzett teljesítményre 

gyakorolt hatásait vizsgálta, válogatott junior úszóknál (életkor: 16,4 ± 1,8 év). 50m 

gyorsúszás után (5 perces aktív restitúciós fázist követően) 100m maximális sebességű 

gyorsúszást teljesítettek. Laktát koncentrációt mértek a teszt előtt és 1 perces restitúcó 

után. 48 órával később testmagasságot, testtömeget és bőrredő vastagságot mértek, majd 

2x30s-os (10 perces pihenőidővel a sorozatok között) teljes munkateljesítményt mértek 

úszógépen. Eredményeikben nem találtak szignifikáns változást egyszeri sprint 

teljesítményben, laktát koncentrációban, testömegben és  testösszetételben sem.  

Azonban a 30s-os úszógépen végzett gyakorlatban szignifikánsan nőtt a teljes munka 

mennyisége Cr adagolás után. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy különbség van a 

medencében teljesített úszás, és az úszógépen nyújtott teljesítmény közötti 

erőkifejtésben és munkában. Az úszógépen teljesített mechanikai munkában 

bekövetkező szignifikáns javulás azt mutatja, hogy nagyobb a karral végzett munka 

aránya.  

Az eddigi tanulmányok, és eredményeik összevetését számos korlátozó tényező 

nehezíti (a különböző Cr adagolási dózis és időtartam, a medence hosszúság, az úszás 

táv, az ismétlésszám, az úszásnem, és a képzettség). Mindezek mellett, azonban úgy 

tűnik, hogy a Cr adagolás potenciálisan támogatja a sorozatban végrehajtott, maximális 

intenzitású, rövid távú (50-100m) úszóteljesítményt fiatal úszóknál.  

 

1. táblázat. A Cr adagolás hatása egyszeri sprint úszóteljesítményére (adaptálva 

Hopwood és mtsai 2006). 

  
Alanyok Cr adagolási protokol Úszás teszt Eredmények 

  a Cr adagolás hatása 

a teljesítményre 

Burke           

és mtsai 1996 

32 válogatott úszó                             

(ffi=18; nő= 14; 

életkor= 17-25 év) 

4x5g CrM + 2g szacharoz 

vagy  5g polyglukoz + 2g 

szacharoz/ naponta/ 5 

napig 

Saját úszásnem; 1x25m sprint; 

1x50m sprint;                              

1x100m sprint; 10perc aktív és 

2-3perc  passzív pihenő a 

sprintek között 

Nincs jelentős 

változás 



17 

 

Mujika és 

mtsai 1996 

20 válogatott úszó                        

(ffi=11; nő= 9; 

életkor=20 év) 

4x5g CrM vagy 5g laktoz 

placebo/ 5 napig 

Saját úszásnem; 1x25m sprint; 

1x50m sprint;                                      

1x100m sprint; 300m aktív                                                  

és 20-25 perc passzív pihenő a 

sprintek között 

Nincs jelentős 

teljesítmény változás 

sem az egyes távokon, 

sem a távok 

összeségében 

Thompson és 

mtsai 1996 

10 női egyetemi 

úszó  

1x2g Cr vagy 2g placebo/ 

naponta/ 6 hétig 

gyorsúszás; 1x100m sprint; 

1x400m sprint 

Nincs jelentős 

változás az 

úszásidőben egyik 

távon sem 

Peyrebrune 

és mtsai 1998 

14 ffi válogatott 

úszó                 

(életkor= 20-21év) 

3x3g Cr + 1.5g 

maltodextrin + 1.5g 

glukoz vagy 6g glukoz/ 

naponta/ 5 napig 

Saját úszásnem; 1x50m sprint Nincs kimutatható 

hatás az 

úszóteljesítményre 

Dawson és 

mtsai 2002 

20 válogatott úszó                       

(ffi=10; 

nő=10;életkor= 16 

év) 

Akut töltési fázis: 4x5g 

CrM + 1g glukoz polymer 

vagy 6g glukoz polymer/ 

naponta/ 5 napig; 

Fenntartó fázis: 1x5g 

CrM vagy 5g glukoz 

polymer/naponta/22 napig 

gyorsúszás; 1x50m sprint; 

1x100m sprint;                                    

3x100m levezető úszás; 

1.5perc pihenő az ismétlések 

között 

Nincs szignifikáns 

teljesítménynövekedés 

Selsby és 

mtsai 2003 

15 III. osztályú úszó                      

(ffi=8; nő= 7; 

életkor= 19 év) 

Akut töltési fázis: 5x 0.3g 

Cr/ testtömeg kg vagy 

dextroz placebo/ 

naponta/5 napig Fenntartó 

fázis: 1x2.25g Cr vagy 

dextroz/naponta/9 napig 

gyorsúszás; 1x50m sprint; 

1x100m sprint 

a CR csoportban 

javuló tendencia a 

teljesítményben 

mindkét távon;                     

PL csoportban 

csökkenő tendencia a 

teljesítményben 

Anomasiri és 

mtsai 2004 

19 amatőr úszó 

(ffi=12; nő=7; 

életkor=17-18) 

2 x 5g Cr narancslében 

vagy placebo/naponta/7 

napig 

gyorsúszás; 1x 400m 

versenykörülmények;                     

az utolsó 50m úszásidő mérése 

a CR csoportban a 

400m utolsó 50m-nek 

úszásideje 

szignifikánsan 

(p<0.05) csökkent 

Mendes és 

mtsai 2004 

18 válogatott úszó                       

(ffi=12; nő= 6; 

életkor= 19év) 

4x5g Cr + 20g CHO vagy 

20g CHO/naponta/8 napig 

saját úszásnem; 1 x 50m 

sprint; 1 x 100m sprint 

Nincs kimutatható 

hatás az 

úszóteljesítményre 

 

2. táblázat. A Cr adagolás hatása a sorozatos sprint úszóteljesítményére (adaptálva 

Hopwood és mtsai 2006). 

  Alanyok Cr adagolási protokol Úszás teszt Eredmények 

  a Cr adagolás hatása a 

teljesítményre 

Grindstaff 

és mtsai 

1997 

18 válogatott úszó 

(ffi=7;nő=11;életkor=15 

év) 

21g CrM + 4.2g maltodextrin 

vagy 25.2g 

maltodextrin/naponta/9 napig 

Gyorsúszás;           

3x100m sprint;                                             

1 perc pihenő a 

sprintek között 

Az 1. és 2. sprinben 

javul a teljesítmény,       

a 3. sprint 

teljesítményben nincs 

változás;                       
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az összesített időben 

csökkenő tendencia 

figyelhető meg a CR 

csoportnál 

Peyrebrune 

és mtsai 

1998 

14 ffi válogatott úszó                 

(életkor= 20-21év) 

3x3g Cr + 1.5g maltodextrin + 

1.5g glukoz vagy 6g glukoz/ 

naponta/ 5 napig 

Saját úszásnem; 

8x50m sprint,          

1.30 perces 

intervallumok                                

Az összesített 

úszásidőben jelentős 

(2%) csökkenés a CR 

csoportban 

Theodorou 

és mtsai 

1999 

22 válogatott úszó 

(ffi=12; nő= 10; 

életkor= 19 év) 

Akut töltési fázis: 5x5g CrM 

vagy polietilén glikol 

4000/nap/4 napig,                                     

Fenntartási fázis: 1x5g CrM 

vagy 5g polietilén glikol 

4000/nap/ 8 hétig 

Úszásnem nincs 

megadva; 10x50m 

sprint,             

1perces pihenő          

8x100m sprint, 

2perces pihenő;                            

15x100m sprint,      

2 perces pihenő         

Akut Cr adagolás után 

szignifikáns (1.5%) 

javulás az átlag 

úszásidőben;                   

a szintentartó fázis utáni 

időszakban nem történt 

változás 

Leenders és 

mtsai 1999 

38 válogatott egyetemi 

úszók                      

(ffi=18; nő=14;életkor= 

19 év) 

Akut töltési fázis: 4x5g Cr + 

150ml 6%os maltodextrin oldat 

vagy 150ml 6%os maltodextrin 

oldat /naponta/6 napig;                                

Fenntartó fázis: 2x5g Cr + 

150ml 6%os maltodextrin oldat 

vagy 150ml 6%os maltodextrin 

oldat /naponta/7 napig 

Saját úszásnem;  

6x50m sprint,              

3 perces intervallum                                       

10x25m sprint,           

1 perces intervallum                                     

Cr adagolás után 6x50m 

telesítményben jelentős 

sebesség növekedés 

(2%);                               

a 10x25m 

teljesítményben nem 

történt változás 

Mendes és 

mtsai 2004 

18 válogatott úszó                       

(ffi=12; nő= 6; életkor= 

19év) 

4x5g Cr + 20g CHO vagy 20g 

CHO/naponta/8 napig 

Saját úszásnem; 

3x3x50m sprint,       

30 másodperc 

pihenő a sprintek-, 

és 150 másodperc 

pihenő a sorozatok 

között                                              

Nincs kimutatható hatás 

az úszóteljesítményre 

Mero és 

mtsai 2004 

16 válogatott úszó  

(ff=8; nö= 8; életkor= 

17-18 év) 

4 x 5g Cr + 0.3g/testtömeg kg 

nátrium-hidrogén-karbonát 

vagy 5g maltodextrin + 

0.3g/testtömeg kg nátrium-

hidrogén-karbonát/ naponta/ 6 

napig 

Gyorsúszás;                

2 x 100m, 10 perc 

paszív pihenő a 

sprintek között 

Az első 100m idejében 

nincs változás;                                         

a második 100m úszás 
ideje szignifikánsan 

javult. 

 

Peyrebrune 

és mtsai 

2005 

20 válogatott úszó 

(ffi=12;nő=8;életkor=19 

év) 

Akut fázis: 4 x 5g Cr vagy 

placebo/naponta/5 napig;                 

fenntartó fázis:1 x 3g Cr vagy 

placebo/naponta/ 22-27 hétig;                                                       

majd a verseny előtt 4 x 5g 

Cr/naponta/5 napig 

Saját úszásnem;          

8 x 50yd sprint 

Nincs lényeges változás 

Theodorou 

és mtsai 

2005 

10 válogatott úszó 

(ffi=6; nő= 4; életkor= 

17-18 év) 

5 x 5g Cr vagy 5g Cr + 500ml 

glukoz szirup/ naponta/4 napig 

saját úszásnem;         

10 x 50m sprint,           

1 perc pihenő;                    

8 x 100m sprint,         

2 perc pihenő 

Az úszási sebesség 

jelentősen javult mindkét 

csoportnál (Cr 2% vs Cr 

+ CHO 0.7%); a javulás 

nagyságrendjében nincs 
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különbség a csoportok 

között 

Dabidi és 

mtsai 2013 

16 úszó (ffi=10; nő=6; 

életkor=19 év) 

4x5g Cr vagy 

placebo/naponta/6 napig 

6 x 50m sprint,           

2 perces pihenő 

A sebességcsökkenés 

szignifikánsan (p<0.05) 

alacsonyabb volt a CR 

csoportban 

 

2.3.2. A kreatin adagolás hatása az uszonyos úszók teljesítményére 

 

A tárgyalt sportági minta Cr fogyasztásának tekintetében nem találtunk sem 

hazai, sem nemzetközi adatot. Elsőként vizsgáltuk a Cr kezelés hatását az alsó végtagok 

izomzatának dinamikus erejére, anaerob kapacitására, melyek hozzájárulhatnak a 

maximális intenzitású uszonyos úszóteljesítmény javulásához (1.vizsgálat; Juhász és 

mtsai 2009).  

Az úszó teljesítménynél, az úszásnemtől függetlenül elsősorban a karok munkája 

a meghatározó (Counsilman 1971, Takagi és Sanders 2002). Az uszonyos úszásnál ez a 

felosztás lényegesen megváltozik, hiszen míg a karok mozdulatlanul csak a vízfekvést, 

siklást segítik, addig az uszony miatt megnövekedett lábfej nagyobb vízfelülettel 

találkozik, és csak a törzs és a láb izmai biztosítják a test számára a propulziós erőt. 

Következésképp, az uszony használatával az úszóknak nagyobb erőkifejtést kell 

kifejteni a test előrehajtására érdekében (Zamparo és mtsai 2002). A Cr adagolás 

úszóteljesítményre gyakorolt ergogén hatásai megfelelő kutatási alapot nyújtanak az 

uszonyos úszók fizikai teljesítményének vizsgálatához. 

 

2.4.  Kreatin adagolás és az izomsérülés utáni rehabilitáció 

 

Az utóbbi 15 évben a kutatók érdeklődésének középpontjában az orális Cr 

adagolás különböző izombetegségek, izomsérülések kezelésére és rehabilitációjára 

gyakorolt hatása áll. Megállapították, hogy a Cr fokozza az izmok funkcionális 

kapacitását olyan neuromuszkuláris betegségben szenvedőknél, mint az izom dystrophia 

(Tarnopolsky és Martin 1999, Walter és mtsai 2000). Igazolták, hogy Cr adagolás 

hatására izomsorvadásos betegeknél szignifikánsan növekedett a maximális izometrikus 

kontrakció és a zsírmentes testtömeg a placebo csoporthoz képest (Kley és mtsai 

2013). A kutatók Cr indukálta izomrost-specifikus változásokat találtak az izomzat 
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miogén faktoraiban, inaktivitás miatti atrophiánál (Loughna és Brownson 1996), 

valamint túlterhelt izmok kompenzációs hypertrophiájakor (Adams és mtsai 1999). A 

legújabb kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy az orális Cr adagolás hatékony 

terápiás stratégia a fizikai aktivitás okozta izomsérülés kezelésében, támogatja a 

használaton kívüli izomsorvadás rehabilitációját (Adams és mtsai 1999, Hughes és 

mtsai 1999, Tarnopolsky és Martin 1999, Walter és mtsai 2000, Hespel és mtsai 2001, 

Op’t Eijnde és mtsai 2001, Pearlman és Fielding 2006, Cooke és mtsai 2009), többek 

között az izomsérülés okozta gyulladásos markerek megjelenésének mérséklésével 

(Santos és mtsai 2004).  

A CK fontos anyag az emberi testben, amely részt vesz a vázizmok 

strukturálásában és működésében. A szérum CK szint egészséges, normál helyzetben 

állandó. A CK szint azonban drámaian megváltozik a sportolók egészségügyi és fizikai 

állapotának megváltozása miatt (Hortobágyi és Denahan 1989). A CK az 

izomkárosodás és a túlterhelés indirekt markere (Clarkson és mtsai 1986, Hartmann és 

Mester 2000.). Santos és mtsai. (2004) tanulmányozták a Cr adagolás hatását a 30 km-

es futás okozta izomfájdalomra. Vizsgálatukban a CK eleváció jelentős mérséklődését 

tapasztalták.  

 

 

2.4.1. Kreatin adagolás, mint új kezelési stratégia, az uszonyos úszók 

túlterheléses ínsérülésének rehabilitációjában 

 

Az úszás az egész mozgatórendszert igénybe veszi, ennek ellenére alacsony a 

sérülések kockázata. Ugyanakkor a versenyúszás sem mentes a mozgatórendszer 

sérüléseitől, melyek elsősorban hát, váll, könyök, térd, és boka sérülések (McMaster 

1996, Kammer és mtsai 1999, Rodeo 1999, Grote és mtsai 2004, Wolf és mtsai 2009). 

Túlterheléses sérülések fordulnak elő, amikor ismétlődő stressz éri az izmot, ínat, vagy 

csontot, ami végül mikrotraumás károsodást okoz, ha nincs elegendő idő a szövetek 

regenerációjára. A fiatalkorú sportolók sérüléseinek közel 50%-a a sportolással 

kapcsolatos gyakorlatokhoz, a túlterheléshez kapcsolódnak.  A sérülések akut, edzés, 

vagy verseny körülmények között, előzetes tünetek nélkül keletkeznek, amelyek 

megakadályozzák a további sporttevékenységet (Dalton 1992).  
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Az uszonyos úszás hatékonyabb, mint az uszony nélküli, és lehetővé teszi, hogy 

az úszók nagyobb sebességet érjenek el, de túlzott igénybevételt ró az ágyéki gerinc, és 

az alsó végtagok ízületi, szalag és izomrendszerére (Verni és mtsai 1999, Zamparo és 

mtsai 2002). A gyerek és serdülőkorú uszonyos úszóknál gyakori a hosszú 

öregujjhajlító izom (musculus flexor hallucis longus; FHL) ínkárosodása 

(tendinopathia) (Sereni és mtsai 1981). Elsőként vizsgáltuk a Cr adagolásnak a 

tendinopátia rehabilitációjára gyakorolt hatását (2. vizsgálat; Juhász és mtsai 2018).  

 

2.5.  Kreatin adagolás a 18. év alatti korosztályban 

 

Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre gyermek, serdülő és junior korú 

sportolók Cr fogyasztásával kapcsolatban. Tudjuk, hogy egyre több 18. év alatti 

sportoló használ Cr kiegészítést fizikai teljesítményfokozás céljából (Metzl és mtsai 

2001, Evans és mtsai 2012). Ráadásul jelentős mértékben eltérnek az optimális 

adagolástól (Ray és mtsai 2001). Metzl és mtsai. (2001) vizsgálatából kiderül, hogy a 

legérintettebb a közpiskolás korosztály, ahol már megjelenik a „győzni minden áron” 

gondolkodás. Okként említik az élsportoló példaképek magatartását, a média agresszív 

marketingjét, valamint a szülői, edzői nyomást, eredménycentrikusságot. A Cr azon 

kevés táplálékkiegészítő egyike, amelynél a kutatások következetesen kimutatták, hogy 

megfelelő használata ergogén előnyökkel jár, emellett számos további, lehetséges 

egészségügyi előnyt adhat (Kreider és mtsai 2017). A tudományos és orvosi 

szakirodalomban ismertetett Cr adagolás valamennyi ismert előnye és kedvező 

biztonságossági profilja miatt, a Nemzetközi Sporttáplálkozási Társaság (International 

Society of Sports Nutrition; ISSN) véleménye szerint a Cr használatát korlátozó és/vagy 

elrettentő kormányzati jogalkotók és sportszervezetek tudományosan nem megalapozott 

állításai, nagyobb kockázatot jelenthetnek a gyermek és serdülő sportolók számára, 

különösen olyan sportágakban, amelyek fejsérülést és / vagy neurológiai sérülést 

kockáztatnak (Kreider és mtsai 2017).  

A 18. életév alatti korosztályoknál nincs átfogó, alapos tanulmány, sem a rövid 

sem a hosszú távú, mindennapos Cr használat hatásairól. Egyes szerzők nem javasolják 

a Cr fogyasztását gyermek és serdülőkorban (Metzl és mtsai 2001, Unnithan és mtsai 

2001). Az amerikai sportorvosi kollégium (American College of Sports Medicine; 
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ACSM) nem tanácsolja a Cr használatát 18. év alatt, hivatkozva a lehetséges, de nem 

bizonyított egészségkárosító hatásokra (Trejung és mtsai 2000). Ezzel szemben, 

egyetlen nemzetközi szervezet sem tiltja alkalmazását, hiszen semmilyen tudományos 

bizonyíték nincs, mely szerint a Cr használata káros lenne a fiatal sportolók fizikai vagy 

mentális egészségére (Buford és mtsai 2007, Kreider és mtsai 2017). E tekintetben, 

tanulmányaink tervezésekor az ISSN 2007-ben megfogalmazott (Buford és mtsai 2007), 

majd 2017-ben frissített (Kreider és mtsai 2017) állásfoglalását tekintettük mérvadónak. 

 

2.6. Az irodalmi áttekintés összefoglalása 

 

A fenti áttekintés azt mutatja, hogy a Cr adagolás számos sportági teljesítmény 

tekintetében, bizonyítottan hatékony ergogén táplálékkiegészítő, amely: 

 5-15%-al fokozza a sorozatban végrehajtott, maximális intenzitású izom 

összehúzódások során az elvégzett munkát, 

 5-15%-al növeli a maximális erőt,  

 1-5%-al az egyszeri sprint teljesítményt, és  

 5-15%-al az ismételt sprint teljesítményt (Cooper és mtsai 2012).  

A tanulmányok csupán ~5% vizsgálta különböző módszerekkel a Cr adagolás 

úszóteljesítményre gyakorolt hatását (Kreider 2003). Az eredmények és a 

következtetések ellentmondásosak, jelenleg nincs egységes álláspont a Cr adagolás 

sorozatos, valamint az egyszeri sprint teljesítményre gyakorolt hatásával kapcsolatban. 

Az egységes álláspont hiánya a tanulmánytervek variációinak tulajdonítható (különböző 

Cr adagolási protokol, terhelési összetevők, úszásnem, úszótáv, életkor, képzettségi 

szint).  

Legjobb tudomásunk szerint, jelenleg nem áll rendelkezésre szakirodalmi adat 

sem egészséges, sem sérült, serdülőkorú uszonyos úszók Cr fogyasztásának 

tekintetében. Ezért célul tűztük ki, hogy (1) megvizsgáljuk a Cr adagolás hatását 

egészséges, serdülő uszonyos úszók alsó végtagi izomzatának dinamikus erejére, 

anaerob kapacitására, melyek hozzájárulhatnak a sorozatos, maximális intenzitású 

uszonyos úszás teljesítmény javulásához, valamint hogy (2) megvizsgáljuk a Cr 

adagolás hatását a túlterheléses ínkárosodás rehabilitációjára sérült, serdülő uszonyos 

úszóknál. 
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3. Célkitűzések 

 

3.1. Első vizsgálat: Orális kreatin-monohidrát kiegészítés hatása válogatott junior 

uszonyos úszók anaerob teljesítményére (Juhász és mtsai 2009). 

 

Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a rövid távú, magas dózisú 

(4x5g/nap/5 napig) orális Cr adagolás sorozatos, maximális intenzitású, anaerob 

teljesítményre gyakorolt hatását serdülőkorú uszonyos úszóknál.  

 

3.1.1. Kérdések, hipotézisek (H1-2) 
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Vizsgálatunkban a következő kérdésekre kerestük a válaszokat: 

 

 Rövid távú, magas dózisú (4x5g/nap/5napig) Cr adagolás hatására változik-e, és 

milyen mértékben a mechanikai teljesítmény és az úszásidő? 

 A Cr kezelés befolyásolja-e a laktátkoncentrációt és a szívfrekvenciát? 

 A testtömegben bekövetkező változások befolyásolják-e az úszó teljesítményt? 

 

Vizsgálatunkat a következő feltételezések tesztelésre terveztük: 

 

H1: A rövid távú, magas dózisú Cr adagolás hatására jelentősen nő az anaerob 

teljesítmény a serdülő uszonyos úszóknál.  

H2: A rövid távú, magas dózisú Cr adagolás hatására jelentősen javul a maximális 

intenzitású, rövid távú, sorozatos úszóteljesítmény a serdülő uszonyos úszóknál. 

 

3.2. Második vizsgálat: A kreatin adagolás támogatja a túlterheléses ínsérülés 

rehabilitációját serdülő uszonyos úszóknál (Juhász és mtsai 2018). 

 

Tanulmányunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az orális Cr adagolás hatását a 

túlterheléses ínkárosodás rehabilitációjára serdülő uszonyos versenyúszóknál. 

 

 

3.2.1. Kérdések, hipotézisek (H1-4) 

 

Vizsgálatunkban a következő kérdésekre kerestük a válaszokat: 

 

 a Cr adagolás hatására az immobilizáció alatt mérséklődik-e és milyen 

mértékben a sérült testrész izomtömeg vesztesége? 

 a Cr adagolás hatására az aktív rehabilitáció alatt milyen mértékben változik a 

sérült testrész izomtömege, és erőteljesítménye? 

 A Cr kezelés befolyásolja-e a túlterheléses sérülés utáni CK elevációt? 

 A Cr kezelés hatással van-e a gyulladás miatti fájdalom intenzitására? 
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 A Cr adagolással kombinált új terápiás stratégia hatékonyan csökkenti-e a 

rehabilitációs időt? 

 

Vizsgálatunkat a következő feltételezések tesztelésre terveztük: 

 

H1: Az orális Cr adagolás a túlterhelés következtében kialakuló ínkárosodást követő 

relatív immobilizáció alatt, jelentősen mérsékeli a sérült végtag izomtömeg veszteségét; 

H2: Az orális Cr adagolás a túlterhelés következtében kialakuló ínkárosodást követő 

aktív rehabilitáció alatt, jelentősen növeli a sérült végtag izomtömegét, és 

erőteljesítményét; 

H3: Az orális Cr adagolás csökkenti a gyulladással járó fájdalom intenzitását; 

H4: Az orális Cr adagolás mindezen támogatások együttes hatására jelentősen csökkenti 

a sérülés utáni teljes rehabilitációs időt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Módszerek 

 

4.1. Első vizsgálat 

 

4.1.1. Vizsgált személyek 

 

Egészséges, serdülőkorú férfi uszonyos úszók 

(n=16;életkor:15,9±1,6/tartomány:14-19év;testtömeg:62,4±12,8/tartomány:46,4-88,0kg; 

testmagasság:172,4±8,8/tartomány:155-190cm). Randomizált módszerrel egy kreatin 

(CR; n=8) és egy placebo (PL; n=8) csoportba kerültek. A sportolóknak a szokásos 
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táplálkozásukat és fizikai aktivitásukat kellett folytatni a kezelés ideje alatt. Minden 

személy és törvényes képviselője aláírta a tájékoztatáson alapuló beleegyezést, miután 

megkapta a tanulmány leírását. A vizsgálatból kizáró okok: kóros vesefunkció, 

albuminuria, előzőleg már használt kreatint, bármilyen más táplálék kiegészítőt vagy 

gyógyszert szed, illetve gyógykezelés alatt áll. 

 

4.1.2. Vizsgálati protokol  

A vizsgálatot randomizált, placebo-kontrollált, kettős-vak kísérlettel végeztük. A 

tanulmány igazodik a Helsinki Nyilatkozat (1964) irányelveihez, és az ISSN 2007-ben 

elfogadott állásfoglalásához (Buford és mtsai 2007). A tanulmányt jóváhagyta az 

Eszterházy Károly Főiskola Kutatás Etikai Bizottsága. 

 

4.1.3. Vizsgálati körülmények 

 

A vizsgálat 2 hetes edzőtábor ideje alatt zajlott. Az alanyok kétágyas szobákban 

laktak, az étkezések ideje, és kalóriatartalma ugyanaz volt. Az edzések, a próbák és az 

úszás teszt ugyanazon vizsgálati helyiségben, medencében, és körülmények között, 

meghatározott időben zajlottak. 

 

 

 

4.1.4. Cr adagolási protokol 

 

A kísérleti (CR) csoport tagjai kreatin-monohidrát kiegészítésben részesültek. 

Az adagolási protokol illeszkedett az ISSN 2007-ben elfogadott ajánlásához (Buford és 

mtsai 2007). A Cr formula és dózis a következő volt: 100%-os pezsgő Cr formula 

(Scitec USA Inc., Coral Springs, FL, US) 4x5g Cr/ nap / 5 napig. A napi töltés négy 

részre lett elosztva, reggel éhgyomorra egy zacskó, edzések előtt 30 perccel és azonnal 

utána, majd este, vacsora előtt egy zacskó, langyos, 0,5l vízben feloldva. Egy zacskó 

töltőtömege 12g; mely 5g Cr-t, ezen kívül 7g dextrózt, 0,075g aszkorbin-savat, pezsgés-
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, és ízfokozó adalékanyagot tartalmazott. A kontroll (PL) csoport adagolási formulája 

dextrózt, aszkorbin-savat, pezsgés-, és ízfokozó adalékanyagot tartalmazott.  

 

4.1.5. A kezelés azonosítása és mellékhatása 

 

A kísérleti időszak befejeztével megkérdeztük a vizsgálati személyeket, hogy 

tudták-e azonosítani, milyent kezelésben részesültek. Kérdésünkre, nem tudtak 

különbséget tenni a két formula között, bizonytalanok voltak a kezelésben. A vizsgálat 

teljes időtartama alatt spontán mellékhatások nem jelentkeztek egyetlen személynél 

sem. 

 

4.1.6. Bosco-teszt  

 

A tesztet a Cr kezelés előtt egy nappal (Alapállapot), és a kezelés után egy 

nappal hajtották végre az alanyok. A teszt előtt, bemelegítésként, 5 perc kerékpár 

ergométeres gyakorlatot, majd 5 perc stretching gyakorlatot végeztek. Bemelegítés után 

a vizsgálati személyek a maximális dinamikus erő, az anaerob teljesítmény 

meghatározására Bosco-tesztet (Bosco és mtsai 1983) teljesítettek, melyben maximális 

intenzitással, 60s-os folyamatosan ismételt felugrást (countermovement jump; CMJ) 

kellett teljesíteniük. MuscleLab 4000e készüléket (MuscleLab-Bosco System, Ergotest 

Technology A.S., Langensund, Norvégia) használtunk a test függőleges útjának 

méréséhez, amiből a függőleges sebességet és a mechanikai teljesítményt számoltuk. A 

kísérleti személyek  egy könnyű (0,2kg), 1.2m hosszú fa rudat fogtak a vállukon, nyak 

mögött, hogy elkerüljük a karlendítést. A lineáris kódoló a test mellett, attól 30 cm-re 

helyezkedett el a talajon. A kódoló tachogenerátorként működött, azaz a dobozban 

található hengerre zsinór volt felcsévélve. A zsinór szabad végét a vállon tartott vékony 

rúdhoz rögzítettük. A zsinór az ugrások során a hengerre fel és le csévélődött, amely 

mozgást az eszköz elektronikus módon továbbított a számítógépbe, ahol az út adazok 

tárolásra kerültek az idő függvényében. A mintavételi frekvencia 500 Hz volt (3. ábra).  
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3. ábra. A Bosco-teszben alkalmazott függőleges felugrás fő fázisai.: Az első felugrás 

állóhelyzetből indult, a kezek egy 0,2 kg súlyú farudat fogtak, amely a vállakon 

nyugodott (1). Az ugrás az alsó végtagi ízületek gyors hajlításával kezdődött, amely 90-

110 fokos térdízületi hajlításig tartott (2), Az ízületek behajlítását azonnal követte az 

ízületek lehető leggyorsabb kinyújtása (3), amely a talajtól történő elszakadást 

eredményezte (4). A talajra érkezést követően a következő felugrás megkezdődött 

időkésés nélkül (5).  A farúdhoz rögzített zsinór a tömegközéppont útját mérte közvetett 

úton a MuscleLab műszer segítségével. 

 

Minden ugrásra mértük a függőleges elmozdulást, kiszámítottuk a sebességet, és 

a mechanikai teljesítményt. Az alap teszt előtt az alanyokkal ismertettük a kísérleti 

eljárást. Az alanyok térdizületi hajlítása az ugrások alatt legalább 90°, de nem több mint 

110° kellett legyen. A szögtartomány elmozdulását vizuálisan ellenőriztük a vizsgálati 

személyeknél. Az alanyokat ösztönöztük a helyes végrehajtásra, és a magasabb 

intenzitásra. Ha a kísérletező az első öt ugrást nem helyesen végezte, leállítottuk, és 5 

perc pihenő után megismételtettük a gyakorlatot. Minden adatot számítógépen tároltunk 

a későbbi elemzéshez. A maximális ugrási magasságot az első öt másodpercben 

határoztuk meg, az átlagteljesítményt 60s alatt. Valamint, kiszámítottuk az 

átlagteljesítményt az első, második, harmadik, és negyedik 15s-os sorozatban. 

 

4.1.7. Felszíni uszonyos úszás 
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Felszíni, uszonyos úszást teljesítettek az alanyok, egybeépített mono-uszony, és 

légzőcső (sznorkel) segítségével, versenykörülmények között. Az úszók a gyorsabb 

úszást biztosító delfin lábtempót használták. Ehhez a speciális mozgáshoz lett 

kifejlesztve a mono-uszony. A nagyméretű uszonylapon két uszonyfej van rögzítve, 

tehát a versenyző mindkét lábát az uszony mozgatására használja. A lábfej talpi és 

lábháti része kapcsolódik az uszonyhoz, a versenyző azon keresztül kerül kapcsolatba a 

vízzel, eltérően a klasszikus búvár uszonyoktól, ahol mindkét lábán egy-egy külön 

uszony van.  

A versenyző a rajt és a forduló után legfeljebb 15 métert úszhatott víz alatt, a táv 

többi részét a víz felszínén kellett megtennie. Teste egy részének mindig látszania 

kellett (a légzőcső is testrésznek számít). A rajt a rajtkőről történt. Korai rajt esetén a 

rajt megismétlődött.  

 

Engedélyezett felszerelés: 

 Delfin uszony (csak egy uszony és egy fejrészből állhat): alapanyag tekintetében 

nincsenek korlátozások, maximális méretei: hossz: 760mm; szélesség: 760mm; 

vastagság: 150mm. 

 Szemüveg vagy maszk csak a szemek védelmére és a vízben látás javítására. 

 Sznorkel: csak a légzéshez és homlokellenállást csökkentő burkolat nélkül. Csak 

kör metszetű, maximális belső átmérő 23mm; maximális hossz 480mm. A 

sznorkel felső végét rézsútosan, vagy kőrnyílásúra is lehet vágni, de a hossz 

mérésénél a legmagasabb pontig kell mérni. 

 A szemüveghez, maszkhoz, sznorkelhez semmilyen célból nem tartozhat további 

tartozék, csak a fent felsoroltak. 

 

Szokásos bemelegítés után az alanyok 50m hosszú medencében, maximális 

intenzitással, versenykörülmények között úsztak 2x100m-t. Az első 100m után, 4 perc 

restitúciós fázist követően megismételték a távot. Az úszás időket elektronikusan 

mértük. Az alanyokat a Cr kezelés előtt, és után egy nappal, délelőtt 11.00 és 12.00 óra 

között teszteltük. Randomizált csoportbeosztással négy csoportra, csoportonként négy 

úszóra osztottuk az alanyokat. Az úszásidőket nem jeleztük az úszók számára a teszt 

végéig. 
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4.1.8. Vérvétel és metabolit mérések 

 

Kapilláris vérmintából, fülcimpából a Bosco-teszt előtt, nyugalomban 

(Nyugalmi), közvetlenül a teszt után (Tmax), és a restitúció 5. percében (R’5) 

enzimatikus módszerrel, fotometriásan, Lange LP 400 készülékkel (Hach Lange 

GmbH.-Berlin, Németország) meghatároztuk a laktát szintet (mmol/L). 

  

4.1.9. Szívfrekvencia mérés 

 

Nyugalomban (Nyugalmi), közvetlenül terhelés után (Tmax), és a restitúció 5. 

percében (R’5) Polar S810i
TM

 készülékkel (Polar Electro Oy., Finnország) mértük a 

szívfrekvenciát (ütés/perc). A szívfrekvenciát egy mellkasra rögzíthető jeladó EKG 

pontossággal, 1s-os mintavétellel, pulzusmérő órára továbbította, és a terhelés 

megszakítása nélkül nyomon követhető volt. A terhelési szakaszt követően, interfészen 

keresztül számítógépre továbbítottuk, és a későbbi elemzés céljából, tároltuk az 

adatokat. 

 

4.1.10. Közvetlen szegmentált multifrekvenciás bioelektromos impedancia 

analízis (Direct Segmental Multi-Frequency Bioelectrical Impedance 

Analysis; DSM-BIA)  

 

DSM-BIA módszerrel mértük a Cr adagolás előtt, és után a vizsgált személyek 

testtömegét (kg) és testösszetételét. A vizsgált személyeket minden alkalommal reggel, 

éhgyomorra, a reggeli toalett után, alsóneműben mértük. A méréshez InBody230 

készüléket használtunk (InBody230, Biospace Co., Ltd., Seoul, Korea). 

 

 

 

 

4.1.11. Statisztikai analízis 
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Minden statisztikai számítást a mért alapadatokon végeztünk. Minden változó 

esetében Shapiro-Wilk W-tesztet végeztünk a normalitás vizsgálat érdekében. 

Valamennyi változó normál eloszlású volt. Fisher egzakt tesztjét használtuk a 

varianciák homogenitásának összehasonlítására. Az ismételt mérésekhez kétszempontos 

varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk a mért adatok összehasonlítására (2x2 

ANOVA modellt alkalmaztunk az úszásidők (s), és a testtömeg (kg) változóknál; 2x6 

ANOVAt a laktát (mmol/L) és a szívfrekvencia (ütés/perc) változóknál; és 2x2 illetve 

2x8 ANOVAt a Bosco-teszt (kW) változóknál). Az átlagok utólagos összehasonlítására 

Tukey „post-hoc” analízist használtunk, az átlagok között felmerülő különbségek 

megállapítására, amikor az ANOVA szignifikáns különbséget mutatott. Statistica 7.0 

(StatSoft Inc., Tulsa, US) szoftvert használtunk a statisztikai elemzéshez. A táblázatok, 

ábrák és szövegek összes adatát átlag±SD képlettel jelenítettük meg. A p<0,05 értéket 

szignifikánsnak tekintettük és a szövegben jeleztük. 

 

4.2. Második vizsgálat 

 

4.2.1. Vizsgált személyek  

A vizsgálat résztvevői sérült, serdülő, férfi és női uszonyos versenyúszók (n=18; 

férfi=10, nő=8; életkor=15,1±1,5; tartomány:12-18 év; testtömeg: 60,8±8,9kg, 

tartomány: 50,5-82,5kg; magasság: 1,71±0,06m, tartomány: 1,59-1,84m) voltak. A 

személyeket random csoportbeosztással a kísérleti (CR; n=9, férfi=5, nő=4) vagy a 

kontrol (PL; n=9, férfi=5, nő=4) csoportba soroltuk. A vizsgált személyek Cr-t (CR) 

vagy placebót (PL) kaptak a tendinopathia konzervatív kezelésének részeként. A 3. 

táblázat tartalmazza a vizsgálati csoportjaink antropometriai jellemzőit (3. táblázat). A 

vizsgált személyek biológiai érettségének becslését a leggyakrabban alkalmazott 

testdimenziók, a testmagasság (TTM) és a testtömeg (TTS), valamint a plasztikus index 

(PLX) és a decimális életkor (DCK) alapján, a morfológiai életkor (MK) 

meghatározásával (MK = 0,25 * (TTM kor + TTS kor + PLX kor + DCK) ± Korrekció 

(év); (PLX = vállszélesség + alkarkerület + kézkerület) végeztük (Mészáros és mtsai 

1990). A vizsgált személyek biológiai korát elemezve, nem találtunk statisztikailag 

szignifikáns különbséget a biológiai (morfológiai kor; MK) és a kronológiai (decimális 

kor; DCK) életkor között sem a vizsgálati (CR; p<0,11), sem a kontrol (PL; p<0,40) 
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csoportban (3. táblázat). Ezért azt feltételeztük, hogy az érettségi állapot egyformán 

befolyásolta mindkét csoportban az intervenciós hatást. A kizárási kritériumok az 

abnormális vesefunkció, az albuminuria, egyéb aminosav táplálékkiegészítő használata 

vagy akut gyógyszerek alkalmazása a vizsgálat során. Minden személy, és törvényes 

képviselője aláírta a beleegyező nyilatkozatot, miután megkapta a tanulmány leírását. 

3. táblázat. A testmagasság (TTM;cm), testtömeg (TTS;kg), decimális életor 

(DCK;év), és a morfológiai életkor (MK;év) átlag (±SD) értékei a vizsgálati (CR) és a 

kontroll (PL) csoportban. 

  CR PL 

TTM (cm) 172,9 (6,5) 168,5 (8,6) 

TTS (kg) 63,8 (10,7) 57,8 (5,9) 

DCK (év) 15,5 (1,4) 14,8 (1,6) 

MK (év) 15,7 (1,4) 14,8 (1,4) 

 

4.2.2. Vizsgálati protokol  

A vizsgálatot randomizált, placebo-kontrollált, kettős-vak kísérlettel végeztük. A 

tanulmány igazodik a Helsinki Nyilatkozat (1964) 2013-ban módosított irányelveihez, 

és az ISSN 2017-ben elfogadott állásfoglalásához (Kreider és mtsai 2017). A 

tanulmányt jóváhagyta az Eszterházy Károly Főiskola Kutatás Etikai Bizottsága. 

4.2.3. Vizsgálati körülmények  

A 4. táblázat tartalmazza a kezelési fázisokat, a mért változókat, a Cr adagolás 

időtartamát és a mérések időpontját (4. táblázat). A tendinopathia kezelésének akut 

fázisát a sérült résztvevők az otthonukban végezték el, a szakorvosi előírásokhoz 

igazodva. A rehabilitációs edzésprogram helyreállítási és fenntartó fázisai önállóan, 

fizioterapeuta utasításai szerint történtek. A kezelés személyre szabott, hogy 

megfeleljen a különleges igényeknek. A fizioterápiás gyakorlatokat és módszereket 

mindkét csoportban azonos módon alkalmaztuk minden személy esetében. A 

fizioterapeuta minden esetben ugyanaz volt. A kezelés alatt minden vizsgált személynek 

egyénre szabott táplálkozási tervet készítettünk táplálkozási tanácsadó segítségével. A 
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személyek kezelési naplót vezettek. A testösszetétel, fájdalom intenzitás, talpi hajlítási 

nyomaték mérések a vizsgált személyekkel előre egyeztetett időpontban, és helyszínen 

történtek.  

4. táblázat. A vizsgálat folyamata 

Intervenció Immobilizáció Rehabilitáció 

 Akut fázis Helyreállítási fázis Fenntartó fázis 

Időtartam 1-2 hét 3-4 hét 5-6 hét 

Cr adagolás 5 napos feltöltési fázist követően 37 nap szintentartó fázis 

Változók                

SLM 
Alapállapot                  R2 R4 R6 

                            

PFT 
                                  R2 R4 R6 

                            

NRS 
 Alapállapot                 R2 R4 R6 

 CK     Alapállapot, 24, 48, 72, 96   

Numerikus értékelő skála (numeric rating scale; NRS); Szegmentális sovány tömeg 

(Segmental Lean Mass; SLM); Talpi hajlítási nyomaték (plantar flexion torque; PFT); 

Kreatin-kináz (creatine kinase; CK). A mérések időpontja: Alapállapot-az 

immobilizáció előtt; R2 – a kéthetes akut fázis után; R4 – a kéthetes helyreállítási fázis 

után; R6 – a kéthetes fenntartó fázis után; 24, 48, 72, és 96 órával az alapállapot után. 

Cr adagolás: Az akut fázis 1. napjától a vizsgálat teljes időtartamában a meghatározott 

protokol szerint. 

4.2.4. Cr adagolási protokol 

 

A Cr adagolás meghatározásakor a szakirodalmi referenciákhoz (Kreider és 

mtsai 2017), és korábbi tanulmányunkhoz igazodtunk. A CR csoport tagjait, arra kértük, 

hogy az akut fázis 1. napjával kezdődően, az első 5 napban (töltési fázis) 20g / nap 

100% -os mikronizált Cr-t (BioTech, Inc., Ft. Lauderdale, FL, US) szedjen. A teljes 

napi dózist 4x5g-os részre osztottuk. A teljes súly dózisa 12g volt, amely 5g Cr-t, 7g 

dextrózt és 0,075g aszkorbinsavat tartalmazott. A vizsgált személyeket utasítottuk, hogy 

az oldott keveréket felkelés után, reggeli előtt, 30 perccel ebéd előtt, délután 16.00-kor, 

és lefekvés előtt fogyasszák. A PL csoport egy dextróz, aszkorbinsav, liszt keveréket 

fogyasztott, melynek az íze, textúrája, és a megjelenése megegyező volt a CR csoport 
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keverékéhez. A keveréket 0,4 liter vízben kellett feloldani a felhasználás előtt. A 

következő 37 napban (szintentartó fázis) 5g/nap Cr-t, illetve placebót fogyasztottak a 

már ismertetett keverékben, napi egy alkalommal reggeli előtt.  

 

4.2.5. A kezelés azonosítása és mellékhatása 

 

A vizsgálati időszak befejeztével megkérdeztük a vizsgált személyeket, hogy 

tudták-e azonosítani, milyent kezelésben részesültek. Kérdésünkre, nem tudtak 

különbséget tenni a két formula között, bizonytalanok volt a kezelésben. A vizsgálat 

teljes időtartama alatt spontán mellékhatások nem jelentkeztek egyetlen személynél 

sem. 

 

4.2.6. Tendinopathia kezelési terápia 

 

A fizikai vizsgálatot klinikai körülmények között, minden esetben szakorvos 

végezte. A fizikai vizsgálat magában foglalta az izom atrófia, az aszimmetria, a 

duzzanat, a bőrpír és az ízületi folyadékgyülem vizsgálatát. A mozgástartományt a 

tüneti oldalon határoztuk meg. Ha a diagnózis nem volt egyértelmű, további képalkotási 

eljárásokat hajtottunk végre. Minden vizsgált személynél szubakut (a tünetek 4-6 

hetesek) musculus flexor hallucis longus (FHL) túlterheléses ínkárosodást 

(tendinopathia) diagnosztizáltak (Mueller-Wohlfahrt és mtsai 2013). A tendinopathia 

egy olyan klinikai állapot, amely az ín és az ín környéki területek túlterhelésből eredő 

gyulladására utal (Sharma és Maffulli 2005). A szakorvosi konzultációt követően, a 

klinikai ajánlásokhoz igazodva (Wilson és Best 2005), a teljes rehabilitációs időszakot 6 

hétben határoztuk meg, amelyet 3 fázisra osztottunk (akut, helyreállító és fenntartó 

fázis).  

Akut fázis: egy kéthetes, relatív immobilizációs periódusból állt, amelynek során 

a sérült testrészt rugalmas kötéssel rögzítettük, az otthoni pihenés alatt a sérült végtag 

emelése, jegelése, a járáshoz pedig mankó használata volt előírva. Az akut fázis első 

hetében a lágyrész sérülések azonnali kezelésére, a klinikai gyakorlatban is alkalmazott 

R.I.C.E. (Rest, Ice, Compression, Elevation; Pihenés, Jegelés, Kompresszió, Emelés) 

alapelvet (Järvinen és mtsai 2007) követte minden alany. A relatív immobilizáció 2. 
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hetében a fájdalom intenzitásának függvényében progresszív izometriás edzést írtunk 

elő (korai mobilizáció).  

Helyreállító fázis: Az akut fázis után 2 hét gyógytorna, az alsó végtagi izomzat 

mobilizálása, nyújtása és erősítése történt. Az aktív rehabilitáció elsődleges feladata az 

ín és az izom megfelelő terhelésére, hogy optimális stimulációt biztosítson a 

gyógyuláshoz. A gyógyuláshoz az izomerő és a rugalmasság visszanyerése volt a 

legfontosabb ebben a szakaszban. A passzív, majd az aktív mozgástartományt 

fokozatosan növeltük. A fájdalom intenzitásának csökkenéséhez igazodva fokozatos, 

izometrikus, izotonikus, és izokinetikus gyakorlatokat végeztek az alanyok.  

Fenntartó fázis: Az aktív rehabilitációs utolsó fázis utolsó 2 hete, mely a 

legfontosabb a maximális teljesítmény helyreállítása és az újrasérülés kockázatának 

minimalizálása érdekében. Az erőt és rugalmasságot teljes mértékben vissza kell 

állítani. Sport-specifikus nyújtás is alkalmazható, ha az erő megfelelő. Az 5. táblázat 

tartalmazza az ajánlott gyakorlatokat és módszereket (5. táblázat). A rehabilitációs 

státust fizioterapeuta ellenőrizte minden alanynál. Az alanyokat arra kértük, hogy a 

kezelés ideje alatt, lehetőség szerint kerüljék az olyan, egyéb kezelési lehetőséget, mint 

a szteroid mentes fájdalomcsillapítók, és gyulladáscsökkentő gyógyszerek vagy 

ultrahang kezelés. 

 

5. táblázat. Az FHL tendinopátia fizioterápiás kezelési terve a serdülő uszonyos úszók 

részére. 
FÁZISOK PERIÓDUS 

(heti program) 
GYAKORLAT, MÓDSZEREK 

(fő gyakorlatok) 
FREKVENCIA 

(gyakorlat/ismétlés/nap) 
CÉL 

Akut 1-2 RICE és izometrikus gyakorlatok: 

-musculus quadriceps femoris 

feszítése; megtartás 5 sec; majd 

lazítás 2 sec. 

-láb extenzor izmok feszítése; 

megtartás 5 sec.; majd lazítás 2 sec.  

A Hallux természetes helyzetben 

 

5-10 /3-8 / naponta  

 

A fájdalom 

elkerülése;  

az izomerő 

megtartása 

Helyreállító 3-4 A mozgás tartományának javítása: 

Nyújtás PIR és PNF technikával: 

-a Hallux és a boka nyújtása; 

megtartás 5 sec; majd lazítás 2 sec. 

 
Aktív erősítés, saját izomerővel: 

-a Hallux és a boka hajlítása: 

megtartás 5 sec; majd lazítás 2 sec. 

 

 

 

3 PIR / 10-20 / naponta 

2 PNF /10-20 /naponta  

 

 

 

5 /10-20/naponta 

 

 

 

 

A boka és a 

lábújjak 

mobilitásának 

megtartása; 

 

A talpi hajlító 

izmok 

erősítése  
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Fenntartó 5-6 Erősítés (saját izomerővel): 

-Hallux és boka hajlítás: megtartás 5 

sec; majd lazítás 2 sec. 

 

Ellenállásos gyakorlat 

gumiszalaggal: 

- Hallux és boka hajlítás: tartás 5 sec; 

majd lazítás 2 sec. 

 

Sport-specifikus fizioterápia: 

-Hasonfekvő testhelyzet; térd, boka 

és lábújjak hajlítása gumiszalaggal, 

majd pihenő. 

 

Erő és egyensúly gyakorlatok 

egyensúlyzó párnával (dyn-air): 

-Fellépés a párnára, a hallux és a 

boka hajlítása majd visszalépés. 

 

Erő és hajlékonyság gyakorlatok 

Fit-Ball labdával: 

-Üljön a labdára; lépjen előre és 

hajlítsa a bokát és a lábújjakat a 

pdlóra, mjd lépjen vissza. 

 

- Üljön a Fit-Ball labdára; nyújtsa a 

lábait, boka és labújjak nyújtása, 

tartás 5 sec; majd lazítás 2 sec. 

; lépjen vissza 

 

5/10-20/naponta 

 

 

 

 

5/10-20/naponta 

 

 

 

2/10-20/naponta 

 

 

 

 

 

2/10-20 /naponta 

 

 

 

 

2/10-20 /naponta 

 

 

 

2/5-10 /naponta 

A plantar 

flexor izmok 

erősítése 

gimnasztikai 

eszközökkel 

A rehabilitációs státust fizioterapeuta ellenőrizte. PIR - posztizometriás relaxáció; PNF - 

proprioceptív neuromuszkuláris facilitáció. 

 

4.2.7. Szegmentális sovány tömeg (Segmental Lean Mass; SLM) mérése 

 

DSM-BIA módszerrel (Bartels és mtsai 2015) mértük immobilizáció előtt, 

közvetlenül az immobilizáció után, és az azt követő rehabilitációs időszak 2. és 4. 

hetében a sérült végtag SLM-ét (kg). A vizsgált személyeket minden alkalommal 

reggel, éhgyomorra, a reggeli toalett után, alsóneműben mértük. A méréshez InBody720 

(InBody720, Biospace Co., Ltd., Seoul, Korea) készüléket használtunk (1-1000 kHz; r2 

= 0,99 a DXA-val (kettős energiájú röntgen abszorbció; Dual-energy X-ray 

Absorptiometry) (Lim és mtsai 2009). A vizsgálatot a gyártó utasításai szerint végeztük. 

A személy mezítláb lépett a lábelektródokra, tenyerét a tenyérelektródákra, 

hüvelykujjait a hüvelykujj elektródokra helyezte, és addig állt ebben a pozícióban, amíg 
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SLM-et mértük. A kezek 15°-kal el voltak távolítva a testtől, amíg a mérés befejeződött. 

Az integrált szoftvert használtunk az SLM értékek kiszámításához. 

 

4.2.8. A talpi hajlítók forgatónyomatékának (Plantar Flexion Torque; PFT) 

mérése 

 

Egyedi készítésű dinamométerrel mértük a PFT izometrikus csúcsnyomatékát 

(Mmax; N·m). A dinamométer egy alumíniumlemezből és két egypontos terhelésű 

alumínium ötvözetű cellából állt (típus: AG100, Lorenz Messtech-nik GmbH, Alfdorf, 

Németország), amelyeket a lemez alatt helyeztünk el. Egy fémszálas erősítésű heveder 

az alumíniumlemezen keresztül húzódott, és a cellákhoz volt rögzítve. A készülék által 

mért névleges erő (a két cellának a kombinációja) 2000 Newton (N); pontossága 1 N, 

felbontása 0,1 N. A próbapad könnyen hordozható (tömege 3 kg-nál kisebb volt, 

méretei 40×40×10cm). A jelátalakító jelét egy analóg szűrővel felszerelt elektronikus 

panel kondicionálta (frekvencia: 10 Hz). A digitális képernyő megjelenítette az erő 

maximális értékét. 

A vizsgálati személyek állítható magasságú székben ültek, annak érdekében, 

hogy megfelelő helyzetben legyen a csípő, a térd és a boka ízületet. Mindkét láb talpa a 

próbapadon volt. A boka-talpi hajlítás erejének mérésekor egy pántot vezettünk 

keresztül disztálisan, a combon és közvetlenül a külső boka mellett vezetve rögzítettük. 

A vizsgálati személyeket arra kértük, hogy próbálják meg felemelni a sarkukat, ezzel 

húzva a pántot, miközben nyomják a talpukat a platóra.  A maximális PFT mérések 

kísérleti beállítását a 4. ábrán mutatjuk be. A PFT-t ülő helyzetben mértük, a csípő- és 

térdízületek 90° szögben, a bokák semleges pozícióban voltak (4. ábra).  
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4. ábra. A boka talpi hajlítási nyomaték (PFT; Mmax; N·m) mérésének kísérleti 

beállítása. Dinamométer (A), Rugalmatlan heveder (B), Digitális kijelző (C). 

A vizsgálati személyeket szóban arra ösztönöztük, hogy maximális erővel 

hajtsák végre a boka talpi-hajlítását. Két kísérletet rögzítettünk. A két maximális, 2-4s-

os kontrakció között 30s pihenőt adtunk. Ha a relatív különbség a két maximális 

akaratlagos összehúzódás (maximal voluntary contraction; MVC) között 10%-nál nem 

volt nagyobb, abban az esetben nem volt szükség további mérésre. Amennyiben a 

különbség nagyobb volt, akkor további vizsgálatokat javasoltunk, amíg két 

reprodukálható MVC-t kaptunk. A két reprodukálható vizsgálat közül, a maximális 

értéket használtuk fel az elemzéshez.  Maximális nyomatékot számítottunk.  A 

vizsgálati körülmények minden esetben ugyanazok voltak. A mérés megbízhatósága 

érdekében ugyanaz az értékelő végezte a méréseket minden alkalommal.   
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4.2.9. Numerikus értékelő skála (Numeric Raiting Scale; NRS; 0-10) a fájdalom 

értékelésére 

 

A fájdalom intenzitásának értékelésére NRS-t (McCaffery és Beebe 1993) 

használtunk 0-10. skálán (5. ábra). 

 

5. ábra. Numerikus értékelő skála (0-10) a fájdalom értékelésére (adaptálva McCaffery 

és Beebe 1993).  

 

Utasítások és javaslatok (McCaffery és Beebe 1993): 

 

1. A beteget megkértük, hogy az alábbi kérdésekre válaszoljon: 

 Milyen számot adna a fájdalomnak most? 

 Hányas számot adna a fájdalmadnak 0-10 skálán, amikor az a legrosszabb, és 

amikor az a legjobban elviselhető? 

 Hányas száma van az ön számára elviselhető fájdalomnak? 

 

2. Amikor az 1. pontban megfogalmazott kérdések nem voltak világosak a páciens 

számára, akkor néha hasznos volt további magyarázatot adni, vagy a numerikus 

fájdalom intenzitást étékelő skálát a következőképpen magyarázni: 

0 = Nincs fájdalom (None) 

1-3 = Enyhe fájdalom (Mild): a hétköznapi életvitelét alig befolyásolja 

4-6 = Közepes fájdalom (Moderate): a hétköznapi életvitelét jelentősen megnehezíti 

7-10 = Súlyos fájdalom (Severe): bénító, a hétköznapi életvitelét megakadályozza 

 

3. Csapatunk a serdülővel / családdal (ha szükséges) együttműködve meghatározta 

a fájdalom intenzitásának numerikus értékét. 
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4.2.10. Vérvétel és metabolit mérések  

 

A kreatin-kináz (CK) értékét a beavatkozás előtt (Alapállapot), majd 24 óránként 

négy napig mértük. Minden alkalommal, mintavétel előtt, az alanyok 5 percig, 

nyugalomban ültek. A szérum CK esetében a vért könyökvénából vettük egy 10 ml-es 

gyűjtőcsőbe Vacutainer készülék segítségével. A vérmintákat szobahőmérsékleten 10 

percig hagytuk, majd 15 percig centrifugáltuk. A szérumot elválasztottuk és 

fagyasztottuk -20°C-on a további analízis céljából. A teljes CK-t két mintában, 25°C-

on, Beckman DU 640 spektrofotométerrel (Beckman Instruments, Inc., Fullerton, CA, 

US) kereskedelmi tesztkészlet használatával (Labtest, Sao Paulo, Brazília) határoztuk 

meg. 

 

4.2.11. Staisztikai analízis  

 

A tanulmány összetettsége, valamint a hasonló sérülésekkel rendelkező alanyok 

korlátozott száma miatt, és a korábbi tanulmányok alapján, amelyek hasonló számú 

alanyt használtak, arra a következtetésre jutottunk, hogy a statisztikailag szignifikáns 

különbségek meghatározásához elegendő a korlátozott minta mérete. Minden 

statisztikai számítást a mért alapadatokon végeztünk. Minden változó esetében Shapiro-

Wilk W-tesztet végeztünk a normalitás vizsgálat érdekében. Valamennyi változó normál 

eloszlású volt. Fisher egzakt tesztetjét használtunk a varianciák homogenitásának 

összehasonlítására. Kétszempontos varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztunk, amikor 

a immobilizációs és rehabilitációs program hatását vizsgáltuk (PFT 2x3; DSM-BIA és 

NRS esetében 2x4, és CK esetében 2x5 modellt használtunk a mért adatok 

összehasonlítása). Az ismételt mérésekhez az ANOVA-t használtuk a csoportokon 

belüli értékek összehasonlítására, valamint az ismétlődő ANOVA eredmények alapján 

intraklassz korrelációs együtthatót (ICC), standard mérési hibát (SEM) és minimális 

különbséget (MD) számítottunk a CR és PL csoportnál, hogy ellenőrizzük az eljárás 

megbízhatóságát (Weir 2005, Vincent és Weir 2012). Tukey HSD poszt-hoc elemzést 

végeztünk a csoportok esetében, amikor az ANOVA szignifikáns különbséget mutatott. 

Statisztika 12.6 (StatSoft Inc., Tulsa, US) szoftvert használtunk a statisztikai 
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elemzéshez. A táblázatok, ábrák és szövegek összes adatát átlag (±SD) képlettel 

jelenítettük meg. A p<0,05 értéket szignifikánsnak tekintettük és a szövegben jeleztük. 

5.  Eredmények 

 

5.1. Első vizsgálat 

 

5.1.1. Bosco-teszt 

 

A kezelés után, a 60s-ra számított átlag mechanikai teljesítményben (P; kW) 

szignifikáns (p<0,002), 20%-os teljesítménynövekedést tapasztaltunk a CR csoportnál, 

míg a PL csoportnál nem történt változás. A két csoport között szignifikáns különbséget 

találtunk a kezelés után (a csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X2 ANOVAt 

alkalmaztunk; df(between,within)=1,14; F=16,2; p <0,001) (6. ábra).  

 

6. ábra. A 60s-os átlag mechanikai teljesítmény (P; kW) a Bosco-tesztben a Cr kezelés 

előtt és után a kísérleti (CR) és a kontroll (PL) csoportban. * jelöli a vizsgálati 

csoportok közötti szignifikáns különbséget. † jelöli a csoportokon belül, a kezelés előtti, 

és utáni állapot közötti szignifikáns különbséget. Az értékek átlag (± SD).  
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Az első, második, harmadik és negyedik 15 másodpercre számított átlag 

mechanikai teljesítmény mindkét csoportban fokozatosan csökkent a kezelés előtt és 

után. A CR csoportban az első 15s-ban bekövetkezett szignifikáns, 16,5%-os (1/15s; 

p<0,006), és a második 15s-ban létrejött szignifikáns, 24,1%-os (2/15s; p<0,008) 

növekedés után, a 31-60s-ig terjedő időintervallumban, szintén szignifikáns, 18,8% és 

22,4%-os teljesítménynövekedést tapasztaltunk (3/15s, p<0,023; 4/15s, p<0,003) a Cr 

kezelés után. A két csoport között a 4x15s-os részidőkre számított mechanikai 

teljesítményben is szignifikáns különbséget találtunk a kezelés után (a csoportok közötti 

interakció vizsgálatára 2X8 ANOVAt alkalmaztunk; df(between,within)=7,14; F=5,2; p 

<0,000) (7. ábra).  

 

7. ábra. A 60s-os mechanikai teljesítmény (P; kW) az első (1/15s), második (2/15s), 

harmadik (3/15s), és negyedik (4/15s) 15s-ban a kezelés előtt és után, a kísérleti (CR) és 

a kontroll (PL) csoportban. * jelöli a vizsgálati csoportok közötti szignifikáns 

különbséget. † jelöli a CR csoporton belül, a kezelés előtti, és utáni állapot közötti 

szignifikáns különbséget. Az értékek átlag (± SD). 

 

5.1.2. Felszíni uszonyos úszás  

 

A CR csoportnál a kezelés előtti és utáni úszás idő átlagait külön-külön 

összehasonlítva, szignifikáns különbséget találtunk. Az első 100m-t 3,7%-kal (-1,83s; 
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p<0,034), a második 100m-t 3,8%-kal (-1,86s; p<0,026) rövidebb idő alatt teljesítette. 

Ezzel szemben a PL csoport úszás ideje nem változott lényegesen kezelés előtti és utáni 

összevetésben. A két csoport között, mind az első-, mind a második 100m úszásidejében 

szignifikáns különbséget találtunk a kezelés után (a csoportok közötti interakció 

vizsgálatára 2X2 ANOVAt alkalmaztunk; 1/100m: df(between,within)=1,14; F=212,9,                 

p <0,000; 2/100m: df(between,within)=1,14; F=245,1, p<0,000) (6. táblázat). 

 

6. táblázat. 100m felszíni uszonyos úszás idő (s) átlag (±SD) értékei a kísérleti (CR) és 

a kontroll (PL) csoportnál kezelés előtt, és után. * jelöli a vizsgálati csoportok közötti 

szignifikáns különbséget. † jelöli a CR csoporton belül, a kezelés előtti, és utáni állapot 

közötti szignifikáns különbséget.  

                       CR                         PL 

2x100m úszás Kezelés előtt Kezelés után Kezelés előtt Kezelés után 

1. 100m(s) 50,69 (1,41) 48,86 (1,34)* † 50,13 (1,25) 50,40 (1,28) 

2. 100m(s) 50,39 (1,38) 48,53 (1,35)* † 50,01 (1,16) 50,14 (1,24) 

 

 

5.1.3. Vér laktátszint 

 

A 7. táblázat mutatja a vér laktát szinteket (mmol/L) a kezelés előtt és után, a 

nyugalmi, közvetlenül a Bosco-teszt után (Tmax) és a restitúció 5. percében (R’5). Az 5 

napos kiegészítést követően, a CR csoportnál szignifikánsan alacsonyabb volt a laktát 

szint emelkedés a nyugalmi értékhez képest (Tmax:-17%; p<0,042 és R’5:-19%; 

p<0,0002), a teljesítmény javulása mellett. PL csoportban nem találtunk szignifikáns 

csökkenést a vér laktát koncentrációban a nyugalmi értékhez viszonyítva. A két csoport 

között nem volt statisztikailag kimutatható, szignifikáns különbség a kezelés után (a 

csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X6 ANOVAt alkalmaztunk; df(between,within)=5, 

14; F=2,2, p <0,064) (7. táblázat). 
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7. táblázat. A vérlaktát szint (mmol/L) átlag  (±SD) értékei a Bosco-tesztnél 

nyugalomban, közvetlenül terhelés után (Tmax), és a restitúció 5. percében (R’5), a 

kezelés előtt és után, a vizsgálati (CR) és a kontroll (PL) csoportban. † jelöli csoporton 

belül, a kezelés előtti, és utáni állapot közötti szignifikáns különbséget. 

                       CR                        PL 

Laktát (mmol/L) Kezelés előtt Kezelés után Kezelés előtt Kezelés után 

Nyugalmi 1,46 (0,34) 1,40 (0,29) 1,54 (0,40) 1,35 (0,30) 

Tmax 10,88 (2,06) 9,04 (1,36) † 9,52 (1,18) 9,10 (1,22) 

R’5 13,19 (2,03) 10,66 (1,97) † 11,19 (1,59) 9,80 (1,82) 

 

 

5.1.4. Szívfrekvencia 

 

A Bosco-teszt előtt és után mért szívfrekvencia (ütés/perc) értékek nem 

változtak Cr kezelés hatására. Nem találtunk statisztikailag kimutatható, szignifikáns 

különbséget sem a csoportokon belül, sem a két csoport között a kezelés után (a 

csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X6 ANOVAt alkalmaztunk; 

df(between,within)=5,14; F=0,34,                p <0,88) (8. táblázat). 

  

8. táblázat. A szívfrekvencia (ütés/perc) átlag (±SD) értékei a Bosco-tesztnél 

nyugalomban, közvetlenül terhelés után (Tmax), és a restitúció 5. percében (R’5), a 

kezelés előtt és után, a vizsgálati (CR) és a kontroll (PL) csoportban.  

                        CR                       PL 

Szívfrekvencia 

(ütés/perc) 
Kezelés előtt Kezelés után Kezelés előtt Kezelés után 

Nyugalmi 74 (8) 70 (7) 74 (12) 73 (11) 

Tmax       179 (7)       182 (9)      179 (7)      182 (11) 

R’5 103 (12)         96 (11)        99 (14)        94 (9) 
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5.1.5. Testtömeg 

 

CR csoportnál szignifikáns, 1,7%-os  (+ 1,05kg; p<0,007) testtömeg növekedés 

jelentkezett, ugyanakkor a PL csoportban szignifikáns, 0,6%-os (-0,37kg; p<0,037) 

csökkenést tapasztaltunk a kezelés után.  A két csoport között szignifikáns különbséget 

találtunk a kezelés után (a csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X2 ANOVAt 

alkalmaztunk; df(between,within)=1,14; F=40,4; p <0,000). (8. ábra). 

 

 

8. ábra. A testtömeg (kg) Cr kezelés előtt és után a kísérleti (CR) és a kontroll (PL) 

csoportban. * jelöli a vizsgálati csoportok közötti szignifikáns különbséget. † jelöli a 

csoportokon belül, a kezelés előtti, és utáni állapot közötti szignifikáns különbséget. Az 

értékeket átlag (± SD) képlettel jelöltük. 
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5.2. Második vizsgálat. 

 

5.2.1. Szegmentális sovány tömeg (SLM) 

 

A sérült láb kéthetes relatív immobilizációja után (R2) az SLM (kg) 

szignifikánsan csökkent (p <0,01) mindkét csoportban. Az SLM 5,6 ± 0,5%-kal (-0,43 ± 

0,05 kg) csökkent CR csoportban, míg a PL csoportnál szignifikánsan magasabb, 8,9 ± 

0,9%-os (-0,65 ± 0,09 kg) csökkenést tapasztaltunk. Az aktív rehabilitációs program 

következő négy hete mindkét csoportban növelte a sérült láb SLM-jét (R4). A négyhetes 

aktív rehabilitációs időszakban a CR csoportban szignifikáns 5,5 ± 0,6% -os növekedést 

(+0,4 ± 0,04 kg; p <0,01), valamint szignifikáns, de alacsonyabb 3,8 ± 0,8%-os 

növekedést tapasztaltunk a PL csoportban (+0,25 ± 0,06 kg; p <0,01), az immobilizációt 

követő (R2) értékekhez képest. Az aktív rehabilitáció 4 hetes periódusát követően (R6) 

az SLM szignifikánsan különbözött a kiindulási értéktől (-0,4 ± 0,04 kg; p <0,01) a PL 

csoportban. Ezzel szemben a CR csoport elérte az alapállapotot. A két csoport között, a 

kezelés után szignifikáns különbséget találtunk mind a relatív immobilizáció után (R2), 

mind az aktív rehabilitáció második (R4) és negyedik (R6) hete után (a csoportok 

közötti interakció vizsgálatára 2X4 ANOVAt alkalmaztunk; df(between,within)=3,16; F = 

57,47;          p <0,00).  CR ICC = 0,99; SEM = 0,86 kg; MD = 2,37 kg; PL ICC = 0,99; 

SEM = 0,58 kg; MD = 1,6 kg (9. táblázat). 

 

9. táblázat. A sérült láb szegmentális sovány tömege (SLM; kg); immobilizáció előtt 

(Alapállapot), az akut fázis (R2), a helyreállítási fázis (R4) és a fenntartó fázis (R6) után 

a Cr (CR) és a placebo (PL) csoportokban. A P értékek a relatív immobilizáció és az 

aktív rehabilitáció során alkalmazott kezelés hatására vonatkoznak; * jelöli a 

szignifikáns különbséget a csoportok között. Az értékeket átlag ± (SD) képlettel 

fejeztük ki.   

Vizsgálati 

időszakok / 
Immobilizáció Rehabilitáció 
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csoportok/ 

SLM (kg) Alapállapot R2 P érték R4 R6 P érték 

CR 7,76 (,92) 7,33 (,89) ,001 7,47 (,90) 7.74 (,91) ,001 

PL 7,29 (,59) 6,64 (,53) * ,001 6,75 (,55) * 6,89 (,57) * ,001 

5.2.2. A talpi hajlítók forgatónyomatéka (PFT)  

 

A PFT (Mmax; N·m) értékek nem voltak mérhetők immobilizálás előtt. A CR 

csoportban szignifikáns növekedés volt megfigyelhető (R4 10,4 ± 2,9%, p <0,01; R6 

16,8 ± 1,7%, p <0,01), míg a PL csoportban szintén szignifikáns, de alacsonyabb 

növekedést tapasztaltunk (R4 7,1 ± 2,3%, p <0,01; R6 14,7 ± 2,3%, p <0,01) az aktív 

rehabilitáció után (9. ábra). A PFT százalékos változása szignifikánsan különbözött a 

kezelések után a vizsgálati csoportok között (CR vs PL; R2-R6; 28,8 ± 3,1% vs. 22,8 ± 

2,8%; p <0,01). Jelentős különbség volt a PFT-ben a két csoport között a kéthetes 

relatív immobilizáció, majd a négy hetes aktív rehabilitáció után (CR vs PL; R2 = 103,2 

± 10,8 vs. 95,9 ± 5,5;  p <0,05; R4 = 113,8 ± 11,1 vs 102,7 ± 4,6; p <0,01; R6 = 132,8 ± 

12,4 vs 117,7 ± 5,2;     p<0,01; a csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X3 

ANOVAt alkalmaztunk; df(between,within)=2,16; F = 24,6; p <0,00). CR ICC = 0,99; SEM 

= 1,55 N·m; MD = 4,28 N·m; PL ICC=0,97; SEM = 1,8 N·m; MD = 4,97 N·m (10. 

ábra). 
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9. ábra. A plantarflexio nyomaték relatív változása (PFT; %) a CR és PL csoportokban 

a helyreállítási (R2-R4) és a fenntartási (R4-R6) fázisok során. * jelöli a szignifikáns 

különbséget a csoportok között. † jelöli a szignifikáns relatív változást a kísérleti 

csoportokban. Az értékeket átlag ± (SD) képlettel fejeztük ki.   

 

 

 

 
10. ábra. A sérült láb plantarflexio csúcsnyomatéka (PFT; Mmax; N·m) a rehabilitáció 

akut (R2), helyreállító (R4) és fenntartó (R6) fázisok után a kísérleti (CR) és a kontroll 

(PL) csoportokban. * jelöli a szignifikáns differenciát a vizsgálati csoportok között. Az 

értékeket átlag ± (SD) képlettel fejeztük ki.   

 

 

5.2.3. Numerikus értékelő skála (NRS) 

 

A fájdalomintenzitást egy 0-10-ig terjedő skálán (NRS) mértük az immobilizáció 

előtt (Alapállapot) és a rehabilitáció akut (R2), helyreállítási (R4) és fenntartó (R6) 

fázisai után. A fájdalomintenzitás szignifikánsan alacsonyabb volt két héttel a relatív 

immobilizációt követően (Alapállapot-R2; 64,4 ± 9,6%-kal csökkent; p<0,01), majd az 

aktív rehabilitáció helyreállítási fázisa (Alapállapot-R4; 93,1 ± 8,2%-kal csökkent, 

p<0,01), és a fenntartási fázisa (Alapállapot-R6; 98,4 ± 4,8%-kal csökkent; p<0,01) 

után, a CR csoportban. A PL csoport eredménye ugyanolyan volt, de a fájdalom 
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intenzitásának csökkenése lassabb tendenciát mutatott a kísérleti időszakokban 

(Alapállapot-R2; 57,7 ± 9,4%-kal; Alapállapot-R4 72,4 ± 8%-kal; Alapállapot-R6 88,8 

± 9,6%-kal csökkent;          p <0,01). A százalékos változásban szignifikáns különbség 

volt a csoportok között az aktív rehabilitáció során (a csoportok közötti interakció 

vizsgálatára 2X4 ANOVAt alkalmaztunk; df(between,within)=3,16; F = 6,39; p <0,001). Az 

aktív rehabilitáció során a PL csoporttal szemben, a CR csoportban jelentősen gyorsabb 

csökkenést tapasztaltunk (CR vs PL; R2-R6, 94,4 ± 16,7% vs. 75 ± 20,4%; p <0,02). 

CR ICC = 0,14; SEM = 2,49; MD = 6,88; PL ICC = 0,88; SEM = 0,81; MD = 2,25 (11. 

ábra). 

 

 

11. ábra. A fájdalom intenzitásának numerikus értékei (Numeric Rating Scale, NRS; 0-

10 skála) az immobilizáció előtt (Alapállapot), az akut (R2), a helyreállási (R4), és a 

fenntartó (R6) fázisok után a kísérleti (CR) és a kontroll (PL) csoportoknál. * jelöli a 

szignifikáns differenciát a vizsgálati csoportok között. Az értékeket átlag ± (SD) 

képlettel fejeztük ki.  

 

  

5.2.4. Kreatin-kináz (CK) 

 

A CR csoportban a CK szignifikánsan (p <0,01) 3,2 ± 1,7%-kal emelkedett az 

első 24 óra alatt, majd szignifikánsan (p <0,01) 10,1 ± 7,1%-kal csökkent a következő 

három napban. A PL csoportban a CK az első két napon szignifikánsan (p <0,01) 12,9 ± 

5,3%-kal emelkedett, majd jelentősen (p <0,00) 9,3 ± 3,1% -kal csökkent a következő 
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két nap során. A vizsgálat kezdete után 48 órával szignifikáns relatív különbséget 

találtunk a kísérleti csoportok között (CR vs PL; 24-48 óra, -0,1 ± 1,7% vs. 6,0 ± 3,1%; 

p <0,01). Nem figyeltünk meg szignifikáns különbséget a CK (U / L) szintben a két 

csoport között a kezelés megkezdése előtt (CR vs PL; Alapállapot = 444,2 ± 184,3 vs. 

428,9 ± 146,8), valamint 24 (456,4 ± 184,7 vs. 453,8 ± 149,9), 72 (445,7 ± 181,3 vs. 

464,8 ± 155,3), és 96 órával (410,3 ± 192,2 vs. 437,0 ± 149,3) a kezelés kezdete után (a 

csoportok közötti interakció vizsgálatára 2X5 ANOVAt alkalmaztunk; 

df(between,within)=4,16; F = 13,82;          p <0,08). CR ICC = 0,99; SEM = 3,48 U/L; MD = 

9,6 U/L; PL ICC=0,99; SEM = 5,44 U/L; MD = 15,01 U/L (12. ábra).  

 

 

12. ábra. Szérum kreatin-kináz (CK; U/L) a kezelést megelőzően (Alapállapot) és a 

kezelés kezdetét követő 24., 48., 72. és 96. órában, a kísérleti (CR) és a kontroll (PL) 

csoportban. * jelöli a szignifikáns relatív differenciát a vizsgálati csoportok között. Az 

értékeket átlag ± (SD) képlettel fejeztük ki.   
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6.  Megbeszélés  

 

Tudomásunk szerint elsőként vizsgálatuk a Cr intervenció hatását intenzív 

edzésben részesülő, serdülőkorú felszíni uszonyos úszók alsó végtagi izomzatának 

dinamikus erejére, anaerob kapacitására, melyek hozzájárulhatnak a maximális 

intenzitású uszonyos úszóteljesítmény javulásához. Vizsgálataink tekintetében az 

irodalmi összevetés igen nehéz, hiszen a témában született eddigi tanulmányok eltérnek 

anyag és módszer tekintetében. Mivel ilyen fiatal emberekkel csak néhány vizsgálatot 

végeztek (Gridstaff és mtsai 1997, Dawson és mtsai 2002, Mero és mtsai 2004, Ostojic 

2004), valamint uszonyos úszókkal pedig még egyáltalán nem végeztek hasonló  

vizsgálatot, ezért a tárgyalt sportághoz legközelebb álló úszással, a Cr adagolásnak, az 

úszó teljesítményre gyakorolt hatásait vizsgáló tanulmányokkal vethetjük össze, ahol  a 

víz, mint közeg ugyanaz, az alanyok életkora, a teljesített úszótáv hossza, intenzitása 

egyező, a sportági mozgásszerkezet, és az izommunka hasonló. A különbséget az alsó 

végtag propulzív munkában való részvételi aránya, és az uszony által kifejtett fokozott 

ellenállás jelenti.  

A munkánk alapjául szolgáló második tanulmányunk tekintetében, az úszók 

mozgatórendszeri sérüléseivel ellentétben csupán néhány tanulmányt találtunk, amelyek 

az uszonyos úszókat érintő aktív mozgatórendszeri sérüléseket, azok okait és kezelési 

lehetőségeit tárgyalja (Sereni és mtsai 1981, Verni és mtsai 1999, Zamparo és mtsai 

2002). Sérült, serdülőkorú uszonyos úszók Cr fogyasztásának tekintetében nem 

találtunk szakirodalmi adatokat. Elsőként vizsgáltuk a Cr adagolás hatásait, a 

túlterheléses ínkárosodás rehabilitációjában, serdülőkorú uszonyos úszóknál. Tudjuk, 

hogy az izom-, ínsérülés okozta kihagyás, fizikai inaktivitás, csökkent izomműködést, 

izomsorvadást eredményez, ez pedig jelentősen növeli azt a rehabilitációs időt, míg a 
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sportoló újra aktív teljesítményére lesz képes. Tehát, a sportolók számára kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak azon stratégiák, melyek visszafordíthatják vagy 

megakadályozhatják az izomdisztrófia okozta jelentős funkcióromlást. A bemutatott 

adatok elsőként bizonyítják, hogy az orális Cr adagolással kombinált terápiás stratégia 

hatékonyan támogatja a serdülőkorú uszonyos úszók túlterheléses ínkárosodásának 

rehabilitációját.  

 

 

Első vizsgálat 

 

Az értekezés alapjául szolgáló első tanulmányunk célja az volt, hogy 

megvizsgáljuk a rövid távú, magas dózisú (4x5g/nap, 5 napig) orális Cr adagolás 

sorozatos, maximális intenzitású, anaerob teljesítményre gyakorolt hatását, serdülőkorú 

uszonyos úszóknál. Hipotéziseink szerint, (1) a Cr adagolás hatására a maximális 

intenzitású, anaerob teljesítmény lényegesen javul, (2) melynek hatására a sorozatos, 

rövid távú sprint úszásidő lényegesen csökken, a serdülő uszonyos úszóknál. 

Vizsgálatunk eredményei igazolni látszik a feltételezésünk alapjául szolgáló 

tanulmányok eredményeit, melyekben jelentős teljesítménynövekedés következett be Cr 

kezelés hatására egyszeri, illetve sorozatos, maximális intenzitású gyakorlatokban 

(Bosco és mtsai 1997, Grindstaff és mtsai 1997, Leenders és mtsai 1999, Theodorou és 

mtsai 1999, Selsby és mtsai 2003, Anomasiri és mtsai 2004, Mero és mtsai 2004). 

Bosco és mtsai. (1997) vizsgálata anyag és módszer tekintetében számos ponton eltérő 

(az alanyok sportága, életkora, a terhelés ideje), ugyanakkor a hasonló Cr adagolási 

protokoll, valamint az alsó végtag dinamikus, anaerob teljesítményét vizsgáló Bosco-

teszt lehetőséget biztosítanak az eredményeink összevetésére. Ők felnőtt sprinter futókat 

és magasugrókat vizsgáltak. A Cr adagolás a Bosco-teszt első 15s-ban jelentős, 7%-os, 

a második 15s-ban szintén jelentős, 12%-os teljesítmény növekedést eredményezett. A 

Cr adagolás pozitív hatása azonban, nem volt kimutatható a Bosco-teszt utolsó 

harmadában, amikor az anaerob metabolizmus hozzájárulása csökkent.  Igazolva 

eredményeiket, azonban figyelemfelkeltő, hogy a mi vizsgálatunkban még a 3. és 4. 

15s.-os sorozatban is - ahol már nem elsődleges energiaszolgáltató a PCr-ATP 

mechanizmus, és az anaerob anyagcsere részesedés csökken - szintén, jelentősen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Anomasiri+W%22%5BAuthor%5D
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növekedett az elvégzett munka. Megállapítjuk, hogy a 30s.-tól 60s.–ig terjedő, egyszeri, 

maximális intenzitású gyakorlatok teljesítményére is ergogén hatással van a Cr 

adagolás. Véleményünk szerint a markánsabb és tovább fenntartott jelentős 

teljesítménynövekedés okai az uszony által fokozottan igénybe vett izomzat nagysága, 

rost összetétele, Cr raktározó képessége, valamint az életkorból fakadó, a különböző 

táplálékkiegészítőktől való érintetlenség lehet. Úgy gondoljuk, hogy az átlag 

mechanikai teljesítményben, a teljes időtartamú, egy perces sorozatos felugrásnál, 

valamint minden egyes 15s-os sorozatoknál is bekövetkezett szignifikáns javulás a Cr 

kezelés után, utalhat egy megnövekedett PCr koncentrációra és PCr/ATP arányra 

(Vandenberghe és mtsai 1997). Azonban, néhány tanulmány leírta, hogy az emelkedett 

TCr, a szabad Cr és a PCr, a Cr adagolás után nincs hatással a fizikai teljesítményre 

(Snow és mtsai 1998, McKenna és mtsai 1999). Mindkét tanulmányban, a vizsgált 

személyek felnőtt emberek voltak. Snow és mtsai. (1998) azt állítják, hogy 30g/nap Cr 

kiegészítés ugyan elegendő volt az izom TCr szintjének emelésére, azonban, a TCr 

szintben létrejött aránylag csekély növekedés, az egyszeri, rövid idejű, magas 

intenzitású gyakorlatsor folyamán, az izomzat anaerob metabolizmusát nem támogatta. 

Greenhaff és mtsai. (1994) kimutatták, hogy néhány személy nem a várakozásoknak 

megfelelő választ produkált a Cr felvételre. Azon személyek produkálták a 

legkedvezőbb reakciókat, akiknél a legalacsonyabb volt a kezdeti izom Cr készlet. Ezek 

a vizsgált személyek a helyreállítás ideje alatt megnövekedett PCr reszintézist mutattak. 

Úgy tűnik, hogy az adott személyek egyéni reakciója a Cr töltésre, szerepet játszhat 

abban, hogy a fizikai teljesítményben történik-e változás!? 

Feltételeztük, hogy a dinamikus erő növekedésével, az úszás idő jelentősen 

csökken. Ezen hipotézisünket, a sorozatos úszóteljesítményben ergogén hatást igazolt 

szakirodalmi adatokra, valamint arra a tényre alapoztuk, hogy az uszonyos úszóknak az 

uszony nélküli úszókkal szemben, az alsó végtagokban nagyobb izomerőre van 

szükségük, mivel az uszony miatt megnövekedett felület nagyobb ellenállást fejt ki az 

alsó végtagok izmaira, melyek a propulziós erőt biztosítják. Tanulmányunk eredményei 

igazolták kutatási hipotézisünket, mivel mind az első, mind a második 100m úszásidő 

szignifikánsan csökkent a CR csoportban a Cr pótlás után (-1.83s és -1.86s; p<0.05), de 

változatlan maradt a PL csoportban. Eredményeink alátámasztják Grindstaff és mtsai. 

(1997) eredményeit, akiknél szintén szignifikánsan javult az első és második 100m 
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úszásideje (-0.27s és -0.93s; p<0.05) Cr kezelés hatására. A vizsgálatunkban talált 

magasabb úszásidő nyereség hátterében, az uszony miatt megnövekedett magasabb 

energiaigényt támogató, a Cr adagolás hatására megnövekedett PCr-ATP 

energiaszolgáltató rendszer magasabb %-os részesedése állhat, szemben a 100m uszony 

nélküli gyorsúszásnál kimutatott 25%-os PCr-ATP részesedéssel (Costill és mtsai 

1992). Grindstaff és mtsai. (1997) azt állítják, hogy a javuló edzéstolerancia, és a 

sprintek alatti gyorsulási képesség valószínűleg a Cr adagolásnak tulajdonítható. Úgy 

tűnik, hogy a Cr adagolást követő, sorozatos úszó teljesítmény javulása mögött 

meghúzódó fiziológiai alapokat még nem tisztázták, a kutatók többsége továbbra is 

bizonytalan, hogy miért is mutatkozik ilyen hatás. Figyelembe véve azonban, hogy az 

ismételt rövid távú gyakorlatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a PCr-ATP 

energiaszolgáltató rendszerre és hosszabb ideig veszik igénybe, mint egyetlen sprint 

(Green 1997), nem meglepő a Cr adagolás ergogén hatása. A biokémiai bizonyítékok 

(Walsh és mtsai 2001) azt mutatják, hogy a CK metabolikus eloszlása révén a PCr-ATP 

energianyerési út kölcsönhatásba lép a további anaerob, majd aerob metabolizmussal 

(Havenetidis 2005). Lehetséges, hogy az ismételt sprintek során tapasztalt 

teljesítményjavulás a PCr-ATP energiaszolgáltató rendszer és az oxidatív anyagcsere 

közötti kölcsönhatás eredménye. 

Mero és mtsai. (2004) vizsgálati protokollja, és a mi vizsgálati stratégiánk 

egyezési pontjai további lehetőséget biztosít az összehasonlításra. Vizsgálatuk 

résztvevői 18,3 év átlagéletkorú versenyúszók voltak, akik hasonló Cr adagolásban 

részesültek. Eredményeiket részben tudtuk alátámasztani, hiszen a mi eredményeinkkel 

ellentétben, nem találtak jelentős javulást az első 100m úszásidőben, azonban a második 

100m úszáidő szignifikánsan (-0,9s; p<0,05) csökkent a Cr kezelést követően. A mi 

vizsgálatunkban jelentősen javult az úszás idő Cr adagolás után az első és második 

100m-es úszás esetében is. A bemutatott és a mi vizsgálatunk közti különbség 

valószínűleg a Bosco-tesztben kimutatott jelentős dinamikus erő növekedésnek 

tulajdonítható. Feltételezhetjük, hogy az uszony használata úszás közben jobb 

körülményeket biztosít az alsó végtagok izomzatában a megnövekedett dinamikus 

erőhöz, mint az uszony nélküli úszás esetében.   

Az eddigi úszás tanulmányok azt mutatták, hogy a vér laktátszint változatlan 

maradt a Cr adagolás után (Mujika és mtsai 1996, Peyrebrune és mtsai 1998, Dawson és 
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mtsai 2002, Mero és mtsai 2004). Ezzel ellentétben, vizsgálatunkban a Cr adagolás után 

szignifikánsan alacsonyabb laktátszintet mutattunk ki a CR csoportban. Anomasiri és 

mtai. (2004) eredményeit igazolva, eredményeink azt mutathatják, hogy nő az anaerob 

kapacitás, az anaerob alaktacid és laktacid energianyerés aránya változik, emelkedik az 

alaktacid energianyerés részesedése. Ez igazolhatja Casey és mtsai. (1996) vizsgálati 

eredményeit is, akik szerint az alacsonyabb laktátszint a csökkent anaerob laktacid 

metabolizmusnak tulajdonítható a Cr pótlás után. Azonban megjegyezzük, hogy a 

vizsgált személyeinknek nem volt gyakorlatuk a Bosco teszben. A vizsgálatot megelőző 

ismerkedési időszak, valamint a teszt alatti verbális motiváció ellenére, sem tudhatjuk 

bizonyosan, hogy képesek voltak-e a legjobb teljesítményt nyújtani a Cr adagolás előtt, 

és után. Mindezek mellett, azonban ha feltételezzük, hogy a Cr adagolás hatására az 

intracelluláris PCr tartalom megnövekedett és a vizsgálat résztvevői ugyanazzal a 

maximális erőfeszítéssel végezték el a feladatot, akkor úgy tűnik, hogy a glikolitikus 

metabolizmus részesedés csökkent, annak ellenére, hogy a maximális erőkifejtés 

mértéke és időtartama szignifikánsan nőtt. Úgy gondoljuk, hogy a Cr adagolás hatására 

csökkenö tejsavas acidózis, támogathatja a teljesítmény javulását. 

Megállapítjuk továbbá, hogy a Cr kezelés nincs hatással a szívfrekvenciára, 

azonban figyelemfelkeltő, hogy változatlan szívfrekvencia mellett, átlagosan 20%-kal 

nőtt a teljesítmény. Azt mondhatjuk, hogy az intenzív edzésben lévő, serdülő uszonyos 

úszóink szervezet nagyobb teljesítmény mellett, gazdaságosabban működik.   

Néhány tanulmány nem talált lényeges javulást, a Cr adagolást követően, 

elsősorban az egyetlen sprint távú úszóteljesítményben. A kutatók számos 

magyarázattal szolgáltak, amelyek magyarázhatják, miért nem mutattak ki fejlődést 

számos vizsgálatban Cr adagolás után (Burke és mtsai 1996, Mujika és mtsai 1996, 

Odland és mtsai 1997, Dawson és mtsai 2002, Kinugasa és mtsai 2004, Mendes és mtsai 

2004). Az ergogén hatás elmaradásának egyik oka a megfigyelt teljesítményváltozások 

nagyságához kapcsolódhat. Burke és mtsai. (1996) valamint Dawson és mtsai. (2002) 

azt mondják, hogy a Cr adagolás eredményeként bekövetkező változások az 

úszóteljesítményben kisebbek, mint más sportok maximális intenzitású sprint 

teljesítményei közötti eltérés. Dawson és mtsai. (2002) következtetésükben azt állítják, 

hogy a Cr adagolás után megfigyelt javulási különbségek gyakran nagyon kicsik az 

úszóknál, ezért nehéz kimutatni a statisztikailag szignifikáns hatást, az eredmények 



56 

 

lehetséges sportági jelentőségének ellenére. Hiszen, bár ezek a különbségek 

elhanyagolhatónak tűnnek, a versenyen gyakran sokkal kisebb különbség dönt 

vereségről vagy győzelemről. 

Mujika és mtsai. (1996) azt közölték, hogy a javulás hiányát az akut Cr 

adagoláshoz általában társuló, megnövekedett testtömeg okozza. Úgy gondolták, hogy a 

megnövekedett testtömeg megváltoztathatja az úszó és a víz között fennálló 

hidrosztatikus erőket, ezáltal megváltozhat az úszómozgás helyes biomechanikai 

végrehajtása, ritmusa, valamint megnöveli az energiaköltségeket. Mindez elháríthatja 

azokat a teljesítményjavulásokat, amelyeket egyébként a Cr adagolás okozhat. Ezzel 

ellentétben - alátámasztva Theodorou és mtsai. (2005) eredményeit – azt találtuk, hogy 

a testtömeg szignifikáns (+1,05kg; p<0,05) növekedése mellett is jelentősen javul az 

úszóteljesítmény. Úgy gondoljuk, hogy az uszonyos úszásban a megnövekedett 

testtömeg jól tolerálható az úszóteljesítmény tekintetében.  

Azon tanulmányokkal szemben, amelyek a Cr adagolás hatására nem tudtak 

pozitív, ergogén hatást kimutatni az egyszeri sprint úszási teljesítményre, Selsby és 

mtsai. (2003) vizsgálatában, egy 50 és egy 100 yardos sprintben javult az 

úszóteljesítmény. Amíg a rövidebb távon az eredményeik csupán egy szerényebb, de 

szignifikáns (-0,26±0,05s; p<0,05) csökkenő tendenciát mutattak, addig a 100 yardos 

gyorsúszás teljesítményében erősen szignifikáns (-1,1±0,11s; p<0,003) javulást találtak 

a Cr csoportban, míg a kontroll csoport teljesítménye kis mértékben csökkent. A látható 

javulásokat a szerzők a vizsgált személyek edzettségi szintjének tulajdonítják. A 

vizsgálatukban résztvevők III. osztályú úszók voltak. A szerzők azt gondolják, hogy az 

alacsonyabb szintű úszók nagyobb kapacitással rendelkezhetnek az intramuszkuláris Cr 

tárolóik növelésében, mint az elit versenyzők, akik már maximális fiziológiai Cr szinttel 

rendelkezhetnek. Minthogy serdülőink a vizsgálatot megelőzően nem használtak Cr-t, 

ezért lehetségesnek tartjuk, hogy ők szintén érzékenyen reagálhatnak a Cr adagolásra. 

Mindazonáltal erre nincs közvetlen bizonyítékunk, minthogy az intramuszkuláris Cr 

szintet nem mértük a jelen vizsgálatunkban. 

Tisztázatlan, hogy az izom TCr készletének szintje függ-e a kortól vagy az 

edzettség mértékétől. Feltételezhető, hogy a serdőlők alacsonyabb izomtömegéhez, 

arányosan alacsonyabb Cr bázis társul, mely részben magyarázhatja, hogy a 

fiatalabbaknak miért kisebb az erőkifejtésük, mint a felnőtteknek. Egyes tanulmányok 
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azt találták, hogy a testtömegre normalizált erő változatlan marad az életkor 

előrehaladtával (Izquierdo és mtsai 2001, Landers és mtsai 2001). Azonban más 

vizsgálatok a normalizált erő mérsékelt csökkenését mutatják az életkor növekedésével 

összefüggésben (Viljanen és mtsai 1991, Akima és mtsai 2001). A serdülőknél, az érés 

ideje alatt felgyorsul az izomerő és a testtömeg növekedési üteme, ennek következtében 

az izomerő és a testtömeg közötti korreláció lényegesen magasabb lehet, mint a 

felnőtteknél (Jaric és mtsai 2002). Ha a fiatal alanyainknak alacsonyabb  a Cr készletük, 

akkor lehetséges, hogy egy 20 g/napos Cr pótlás jelentősebb mértékben növelheti az 

izom TCr tartalmat, mint felnőtt, edzett atléták esetében. Bár az izom Cr és PCr 

összetevőt nem vizsgáltuk ebben a tanulmányban, de a kontroll csoporttal szemben, a 

CR csoportban, az eddigi tanulmányokat igazolva (Hultman és mtsai 1996, Volek és 

Kraemer 1996,    Volek és mtsai 1997, Kreider és mtsai 1998, Ziegunfuss és mtsai 

1998, Kraemer és Volek 1999, Pearson és mtsai 1999, Volek és mtsai 1999, Williams és 

mtsai 1999, Hulver és mtsai 2000, Kern és mtsai 2001, Izquierdo és mtsai 2002), a Cr 

kezelés hatására jelentősen nőtt a zsírmentes testtömeg (+1,05 kg-os növekedés; 

p<0,00), amely magasabb Cr és PCr tartalommal járhat a vizsgált személyeknél. Úgy 

gondoljuk, hogy a jelentős testtömeg növekedést a Cr adagolás okozhatta, hiszen 

tudjuk, hogy a Cr növeli az izomsejtek ozmolalitását, amely fokozott vízvisszatartást 

eredményez (Haussinger és mtsai 1994). Ez okozhatja az izomsejtek méretnövekedését. 

Az izomsejtek fokozott intracelluláris vízvisszatartásának következtében kialakult 

kedvező ozmotikus állapot pedig, hozzájárulhat a fokozott fehérjeszintézishez. 

Bizonyított továbbá, hogy Cr adagolás hatására, többek között, csökken a vér myostatin 

szintje (Deldicque és mtsai 2008, Saremi és mtsai 2010). A kutatók úgy gondolták, 

hogy a GDF-8, mint a Protein kináz B (Akt) inhibitora, megváltoztatja az egyensúlyt az 

egészséges vázizom fehérje szintézisében és degradációjában (Glass 2010, Morissette és 

mtsai 2009, Sartori és mtsai 2009, Trendelenburg és mtsai 2009). Az Akt enzim serkenti 

a proteinszintézist, és gátolja a protein lebomlást, amely általános szövettani 

növekedéséhez és vázizom hipertrófiához vezet (Bodine és mtsai 2001, Glass 2010, 

Rommel és mtsai 2001). Tehát a myostatin kétféleképpen hat: az izom 

differenciálódásának gátlása és az Akt enzim által indukált fehérjeszintézis gátlása 

révén (Sartori és mtsai 2014). A Cr adagolással kombinált súlyzós erőedzés jelentős 

szérum GDF-8 (p<0,05) csökkenéshez vezet. Az erőedzés hatása a myostatin aktivitásra 
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az izomban (Costa és mtsai 2007) és a szérumban (Saremi és mtsai 2010) 

magyarázhatja a megemelkedett izomtömeget, amelyet a Cr adagolás erősít (Saremi és 

mtsai 2010). Tehát, a Cr, mint feltételezett myostatin inhibitor, közvetve részese lehet az 

izomhipertrófiának, javíthatja a sportteljesítményt. Ennek ellenére, néhány kutató 

aggodalmát fejezte ki, hogy ezen hatásmechanizmusokkal és módszerekkel 

visszaélhetnek az élsportban (Haisma és de Hon 2006). Jelen tanulmányban nem 

vizsgáltuk az izom ploriferációjában részt vevő gének aktivitását, de elkerülhetetlennek 

tűnik vizsgálatunk ilyen irányú folytatása, hogy megnyugtató választ kapjunk 

eredményeink szilárd alátámasztásához. További vizsgálatokat tervezünk, melyek 

tisztázhatják, hogy a Cr milyen mértékben segíthet megőrizni az izomtömeget versenyre 

való felkészülés alatt, azáltal, hogy lassíthatja a katabolikus folyamatokat az intenzív 

edzés alatt. 

A kutatók számos mechanizmust tisztáztak, amellyel a Cr adagolás fokozza a 

sportteljesítményt. Amint azt korábban említettük, a PCr felelős az ADP ATP-vé 

történő újfoszforilációjáért a nagy intenzitású mozgások során, tehát a magasabb izom 

PCr tartalommal, nő a rendelkezésre álló energia. A PCr szint csökkenése pedig, 

stimulálja a PFK termelést, ezzel növelve a glikolízis sebességét (Karimian és Esfahani 

2011). Azt is tudjuk, hogy a Cr adagolás megakadályozza a pH-változásokat, amelyek a 

laktát és a hidrogénionok felhalmozódása során jelentkezik, ezzel pedig késlelteti az 

acidózis kialakulását és az ezt követő fáradtságot (Volek és Kraemer 1996). Úgy 

gondoljuk, mindezek magyarázatul szolgálhat az anaerob munkavégzés alatt történő 

jelentős teljesítmény növekedésre vizsgálatunkban. Az eredményeink egyértelműen 

bizonyítják a Cr adagolás ergogén hatását az anaerob teljesítmény tekintetében, illetve 

úgy tűnik, hogy segít meghosszabbítani az időtartamot, amely alatt a maximális 

teljesítmény fenntartható. A vizsgálatunk eredményei arra engednek következtetni, 

megerősítve hipotéziseinket, hogy a Cr pótlás miatt megnövekedett Cr készletre 

érzékenyen reagálnak a serdülő korú sportolók. Tény viszont, hogy csak indirekt 

bizonyítékaink vannak erre, minthogy nem határoztuk meg az izomzat TCr, PCr, és Cr 

tartalmát. Valamint, további normalizációs vizsgálatok szükségesek annak érdekében, 

hogy tisztázzuk, miért tudják jobban megnövelni a dinamikus erőt és úszási 

teljesítményt a fiatal úszók a felnőttekhez képest.  
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A szakirodalom nem egységes a Cr adagolás sorozatos intervallumos, valamint 

egyszeri sprint teljesítményre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egységes álláspont 

hiánya a tanulmánytervek variációinak tulajdonítható (Hopwood és mtsai 2006). 

Megjegyezzük, hogy a tanulmányok többségének számos korlátja van. Ezek közé 

tartoznak olyan tényezők, mint a medence hossza (25 vagy 50 m), a vizsgálati 

protokollokba beépített úszótáv (25, 50, vagy 100 m), a különböző úszásnem, a 

különböző Cr adagolási protokollok, a vizsgált személyek eltérő neme, életkora és 

edzettségi szintje, vagy az eltérő edzésciklusban zajló tesztelés. A jelenlegi kutatás 

nyilvánvaló korlátjai: (1) az alacsony mintaméret, (2) az intramuszkuláris Cr, PCr és 

TCr, (3) valamint az izom poliferációjában résztvevő gén aktivitások közvetlen 

mérésének hiánya. Eredményeink azonban előzetes alapot nyújthatnak a további 

kutatásokhoz. A Cr adagolás teljes potenciáljának további kutatásai alapvető 

fontosságúak lehetnek akár az úszó-, akár az uszonyos úszóteljesítmény javítása 

érdekében. 

Eredményeink alapján a megfogalmazott hipotéziseinkre (H1-2) a következő 

válaszokat adhatjuk:  

H1. A rövid távú, magas dózisú Cr adagolás hatására jelentősen nő az anaerob 

teljesítmény a serdülő uszonyos úszóknál. A kontroll csoporthoz képest a CR 

csoportban szignifikánsan nőtt az anaerob teljesítmény. Jelentős különbség volt a 

csoportok között, így hipotézisünket elfogadjuk, bizonyítottnak tekintjük.  

H2. A rövid távú, magas dózisú Cr adagolás hatására jelentősen javul a maximális 

intenzitású, rövid távú, sorozatos úszóteljesítmény a serdülő uszonyos úszóknál. A 

kontroll csoporthoz képest a CR csoportban szignifikánsan csökkent a sorozatos, 

maximális intenzitású sprint távok úszásideje. Jelentős különbség volt a csoportok 

között, így hipotézisünket elfogadjuk. 

 

Második vizsgálat 

 

Az értekezés alapjául szolgáló második tanulmányunk célja az volt, hogy 

megvizsgáljuk az orális Cr adagolás hatását a túlterheléses ínkárosodás rehabilitációjára 

serdülő uszonyos versenyúszóknál. Hipotéziseink szerint az orális Cr adagolás (1) a 

túlterhelés következtében kialakuló ínkárosodást követő relatív immobilizáció alatt, 
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jelentősen mérsékeli a sérült végtag izomtömeg veszteségét, (2) az aktív rehabilitáció 

alatt, jelentősen növeli a sérült végtag izomtömegét, és erőteljesítményét, (3) csökkenti 

a gyulladással járó fájdalom intenzitását, (4) mindezen támogatások együttes hatására 

jelentősen csökkenti a sérülés utáni teljes rehabilitációs időt. 

A felszíni uszonyos úszásban az alsó végtagi izmok és inak ereje adja az 

elsődleges propulzív erőt (Zamparo és mtsai 2002). Ezen izmok, és inak sérüléseinek 

hátterében elsősorban, a használat miatti túlterhelés és a helytelen technikai végrehajtás 

állhat. A túlterheléses sérülések felismerése és a pontos diagnózis felállítása nehéz, a 

serdülőkorú sportolók kezelése, rehabilitációja többet igényel, mint a konzervatív 

kezelés és a pihenés. Bizonyított, hogy a fiatal sportolók jobban, és gyorsabban 

regenerálódnak az izom-, ín sérülések után (Best 1995), de a serdülő sportolót érő 

túlzott, vagy ismétlődő fizikai stressz hatására megvan a lehetősége, hogy krónikussá 

váljanak. Azonban, a megfelelő kezelés és a gondos felügyelet minimalizálhatja az 

esetleges visszafordíthatatlan károsodást (Valovich McLeod és mtsai 2011).  

A túlterheléses sérülések okai a gyulladáscsökkentő gyógyszerek és jegelés 

gyakori használata, mely elfedi a sérülések korai figyelmeztető jeleit (Olsen és mtsai 

2006), a szárazföldi képzés hanyagolása (Wolf és mtsai 2009), és a korai specializáció 

(Barynina és Vaitsehovskii 1992). Függetlenül a kialakulás okától, a sérülések 

megelőzhetők, ha figyelünk az életkori sajátosságokra, a technikai előképzettségre és 

végrehajtásra, valamint a módszertani alapelvekre. A helyes technika elsajátítása, az 

uszonyok megfelelő mérete és használata segíthet csökkenteni az alsó végtag izmaira és 

ízületeire gyakorolt terhelést, valamint segíti a hatékonyabb, gazdaságosabb úszást, 

összességében pedig nagymértékben csökkentik a túlterheléses sérülések 

megjelenésének kockázatát.  

Az FHL izom a mély ujjhajlítók közül a legerősebb izom, amely rögzített lábszár 

mellett hajlítja az öregujjat, részt vesz a láb talpi hajlításában, hanyintásában és 

közelítésében (Langley és mtsai 1974). Uszonyos úszás során az öregujjat az 

uszonytalpra szorítja, mely része a propulziós erőátvitelnek. Ha sérült az ín, akkor az 

alany általában az egész bokára kiterjedő fájdalmat érez. Ez a terület duzzadt, meleg, és 

fájdalmas tapintású lehet. A fájdalom lesugározhat a nagylábujjig, különösen akkor, ha 

talpi hajlítást végez. Enyhébb esetben fájdalmak jelentkezhetnek egy megerőltető 

tevékenység utáni pihenés idején, súlyos esetekben azonban a fájdalom az edzés alatt, 
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valamint közvetlenül utána jelentkezik. Akut, fokozatosan megjelenő formája jelentősen 

befolyásolhatja a sportteljesítményt, de jól reagál a konzervatív orvosi kezelésre. 

Azonban a kezelés hiánya, illetve nem megfelelő rehabilitáció miatt kialakuló krónikus 

típusnak a gyógyulása hosszabb időt vehet igénybe (Sereni és mtsai 1981, Kannus és 

mtsai 2002). A kezelés középpontjában elsősorban a gyulladás megszüntetése áll, de 

fokozott figyelmet kell fordítani a rehabilitációs gyakorlatokra melyek magukba 

foglalják az izületek stabilizációját, a testtartás korrekciót, az izmok ínszalagok 

nyújtását, erősítését és a rugalmasság növelését (Kenal és Knapp 1996).  

Az izom-, és ínsérülések rehabilitációjában fontos szerepet játszik a meglévő 

vázizomzat tömegének megőrzése. Eredményeink alátámasztják azon tanulmányokat, 

melyek azt találták, hogy a Cr adagolás védő hatása megelőzheti az immobilizáció 

indukálta izom fehérje tartalom csökkenését (Op 't Eijnde és mtsai 2001), csökkentheti 

az izom-, és az erő veszteséget immobilizáció alatt, ezzel jelentősen lerövidítve a 

rehabilitációs időt (Hespel és mtsai 2001, Pearlman és mtsai 2006, Menezes és mtsai 

2007, Cooke és mtsai 2009, Johnston és mtsai 2009). Hespel és mtsai. (2001) 

vizsgálatában a kéthetes immobilizáció szignifikánsan, 10%-kal csökkentette a négyfejű 

combizom keresztmetszetét (CSA; cm
2
) mind a kísérleti, mind a kontroll csoportban. A 

10 hetes aktív rehabilitációs program 3. és 10. hete után a kontroll csoportban 

szignifikánsan növekedett a CSA (9% és 14%; p<0,05), de a kísérleti csoportnál 

szignifikánsan nagyobb növekedést találtak (15% és 21%). A mi vizsgálatunkban a 

kéthetes immobilizáció után hasonló szignifikáns csökkenést találtunk a PL 

csoportunkban (-8,9%), azonban CR csoportunkban ugyancsak szignifikáns, de 

szerényebb csökkenést (-5,6%) tapasztaltunk az SLM-ben (kg). A négy hét aktív 

rehabilitáció után szignifikánsan nőtt a CR csoportban az SLM (+5,5%), míg a PL 

csoportban az SLM szintén szignifikáns, de alacsonyabb növekedést mutatott (+3,8%).  

Eredményeink tekintetében figyelemfelkeltő, hogy az aktív rehabilitáció végére a CR 

csoport elérte a kiindulási SLM-t, míg a PL csoport SLM-je szignifikánsan alacsonyabb 

értéket mutatott. Lényeges különbségnek tekintjük, hogy amíg Hespel és mtsai. (2001) 

tanulmányának résztvevői egészséges, 20-23 éves, egyetemi hallgatók voltak, addig 

nálunk túlterheléses ínkárosodást szenvedett, sérült személyek vettek részt a vizsgálati 

terápiában. Úgy gondoljuk, hogy a sérülést kísérő fájdalom indokolhatja az aktív 

rehabilitációban tapasztalt szerényebb SLM növekedést vizsgálati csoportjainknál. A 
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másik lényeges különbség az érintett izmok rostösszetétele lehet. Tudjuk, hogy a gyors 

és lassú izomrostok egyaránt vesznek fel kreatint, de a gyors rostok nagyobb Cr tároló 

kapacitással rendelkeznek, mint a lassú rostok (Hespel és Derave 2007). Ez a különbség 

nagyon fontos lehet az izomrost méret megőrzésében, mivel a gyors rostok gyorsabban 

leépülnek, mint a lassú rostok, ami feltehetőleg a megnövekedett protein oxidációval és 

lebomlással magyarázható (Yu és mtsai 2008). Valamint az izomveszteség feltételei 

között szerepelhet a felesleges citokintermelés, az inzulin rezisztencia és az oxidatív 

stressz (Morley és mtsai 2009). Ez irányú vizsgálatokat jelen tanulmányban nem 

végeztünk, további vizsgálatok tisztázhatják a kérdést. 

Izomsérülés és/vagy DOMS után csökken az izomerő kapacitása. Ennek oka 

részben a fájdalom, amely gátolja az izom a maximális erőkifejtését. A fő ok azonban, a 

szerkezetileg sérült rostkötegek kiesése az erőkifejtésből, illetve DOMS esetén a 

szarkomérek felbomlása a mikrosérülés során (Armstrong 1984). Sajnos, nincs adat az 

érintett izom (FHL) maximális erejéről, hogy pontosan meghatározzuk a tendinopáthia 

okozta erőcsökkenést. Ennek ellenére az immobilizáció után mutatkozó szignifikáns 

különbség csoportjaink között a Cr adagolás következménye is lehet. A 

forgatónyomaték lineárisan emelkedett az aktív rehabilitáció alatt mindkét csoportban, 

ami részben a csökkenő fájdalomnak tudható be, de CR csoportnál fokozott arányban 

növekedett az erő, mint a PL csoportnál, amely lehet, hogy a Cr adagolás 

következménye.   

A testmozgás által kiváltott izom-, és ínsérülés legszélesebb körben vizsgált 

markere a CK (Brancaccio és mtsai 2007). A szakirodalomban jól dokumentálták, hogy 

a szokatlan, izomnyújtást is magába foglaló izomkontrakciók (excentrikus kontrakció) 

következtében létrejövő izom mikrosérülések jelentős CK kiáramlással járnak (Clarkson 

és mtsai 1986, Hortobágyi és Denahan 1989, Hartmann és Mester 2000,  Costa és mtsai 

2009, Váczi és mtsai 2013). Azonban a tendinopátia során eddig nem figyeltek meg CK 

elevációt. Úgy tudjuk, hogy a sportolók használnak elágazó láncú aminosav (BCAA; 

Branched-chain amino acid) kiegészítőket, melyek csökkenthetik a CK koncentrációt 

(Greer és mtsai 2007). Az úszókkal ellentétben az uszonyos úszóknál elsődlegesen az 

alsó végtagok izmai végeznek koncentrikus összehúzódásokat, mindezt pedig egy 

tehermentesítő közegben történik, ahol kisebb az izomsérülések kockázata, és csak kis 

mértékben növeli a szérum CK aktivitást (Noakes 1987). Ezen túlmenően, nincs fizikai 
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érintkezés más úszókkal, mely növelné a sérülések gyakoriságát, és a legtöbb úszó szám 

mindössze néhány percig tart (Mougois 2007). Vizsgálatunkban, a Cr kezelés hatására 

alacsonyabb CK szérumszint növekedést tapasztaltunk a CR csoportunknál, mint a PL 

csoportnál, de ez a különbség nem volt szignifikáns. Eredményeink alátámasztják 

Santos és munkatársai (2004) eredményeit. Megjegyezzük, hogy a CK enzim, mint 

sérülési marker alkalmazása a sportgyógyászatban több kritikát is kapott, hiszen nagy az 

egyénen belüli, és az egyének közötti variabilitás (Hortobágyi és Denahan 1989, 

Kuipers 1994), valamint a nemek, és a sporttevékenységek közötti különbözőség. 

Továbbá, az is bebizonyosodott, hogy nem mindig függ össze más izomkárosodást jelző 

mutatókkal (Janssen és mtsai 1989, Nosaka 1991, Sorichter és mtsai 1997, Lev és mtsai 

1999). Ezért a CK érvényessége izomkárosodás markerként gyermekeknél kétséges 

(Duarte és mtsai 1999).  

Felmérések bizonyítják, hogy a szokatlan terhelés, vagy kimerítő edzés után 

jelentkező izomfájdalmak csökkentésére a sportolók alkalmaznak fehérje kiegészítőket 

(Greer és mtsai 2007). Azonban, nem találtunk adatot a Cr használatának, a 

túlterheléses izom-, ínkárosodás után fellépő fájdalom intenzitására gyakorolt hatásáról. 

Elsőként vizsgáltuk serdülőkorú uszonyos úszók túlterheléses ínsérülésének 

fájdalomintenzitás változását Cr adagolással kiegészített alternatív kezelési stratégia 

hatására. Két hét immobilizáció után a fájdalom mindkét csoportnál csökkent, de a CR 

csoportnál szignifikánsan kisebb fájdalmat tapasztaltunk a PL csoporttal szemben. A 

következő két hét terápiás program végére kísérleti csoportunkban a fájdalom, 

gyakorlatilag megszűnt. A PL csoportnál ez a csökkenés lassabb tendenciát mutatott. A 

két csoport között minden kísérleti periódusban szignifikáns különbséget találtunk. A 

fájdalom intenzitásának szignifikáns csökkenése a kísérleti csoportunkban, 

összefüggésben állhat a Cr gyulladásos markerekre gyakorolt hatásával, amely szerint a 

Cr adagolás mérsékli a gyulladásos citokinek koncentrációjának emelkedését (Bassit és 

mtsai 2008). Úgy gondoljuk, hogy ez magyarázhatja a fájdalom intenzitásának jelentős 

csökkenését vizsgálatunkban. Azonban, ezen feltételezésünkre csupán indirekt 

bizonyítékunk van, hiszen a jelen tanulmányban nem vizsgáltuk a gyulladásos markerek 

aktivitását. Megjegyezzük, hogy a mechanizmusok mögött feltételezhető gyulladásgátló 

hatása a kreatinnak nem ismert, további kutatásokra van szükség a Cr lágyszöveti 

sérülésekre gyakorolt lehetséges szisztémás hatásainak tisztázására.   
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A jelenlegi kutatás nyilvánvaló korlátjai: (1) az alacsony mintaméret, (2) a 

vizsgált személyek nemi különbsége, (3) és az intramuszkuláris Cr szintek, valamint a 

gyulladásos markerek közvetlen mérésének hiánya. Eredményeink azonban előzetes 

alapot nyújthatnak a további kutatásokhoz.  

Eredményeink alapján a megfogalmazott hipotéziseinkre (H1-4) a következő 

válaszokat adhatjuk:  

H1. Az orális Cr adagolás a túlterhelés következtében kialakuló ínkárosodást követő 

relatív immobilizáció alatt, jelentősen mérsékeli az izomtömeg veszteséget. A kontroll 

csoporthoz képest a CR csoportban szignifikánsan alacsonyabb izomtömeg veszteséget 

mértünk az ínkárosodást követő relatív immobilizáció alatt. Jelentős volt a különbség 

csoportjaink között, így hipotézisünket bizonyítottnak tekintjük.  

H2. Az orális Cr adagolás a túlterhelés következtében kialakuló ínkárosodást követő 

aktív rehabilitáció alatt, jelentősen növeli a sérült végtag izomtömegét, és 

erőteljesítményét. A CR csoportban, a kontroll csoporthoz képest jelentősen növekedett 

a sérült végtag izontömege, és erőteljesítménye. Jelentős különbség volt csoportjaink 

között mindkét paraméterben, így hipotézisünket elfogadjuk. 

H3. Az orális Cr adagolás csökkenti a gyulladással járó fájdalom intenzitását. A 

kontroll csoporthoz képest a CR csoportban a kezelés hatására jelentősen csökkent a 

fájdalom intenzitása. Jelentős különbség volt a csoportok között, így hipotézisünket 

bizonyítottnak tekintjük. 

H4. Az orális Cr adagolás mindezen támogatások együttes hatására jelentősen csökkenti 

a sérülés utáni teljes rehabilitációs időt. A kontroll csoporthoz képest a CR csoportban 

jelentősen csökkent a teljes rehabilitációs idő. A különbség jelentős volt a csoportok 

között, így hipotézisünket elfogadjuk. 
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7. Következtetések 

 

Az első vizsgálatunk eredményeit a szakirodalmi adatok tükrében vizsgálva, 

következtetésként azt mondjuk, hogy 5 napos, napi 20g Cr adagolás hatására lényegesen 

növekszik az anaerob teljesítmény, jelentősen javul a maximális intenzitású sprint 

úszásidő, az élvonalbeli, serdülő uszonyos úszók szervezete fokozottan és 

gazdaságosabban tud működni.  

A második vizsgálatunk eredményeinek megvitatása után, következtetésként azt 

mondjuk, hogy az orális Cr adagolással kombinált terápiás stratégia hatékonyan 

támogatja a serdülőkorú uszonyos úszók túlterheléses ínkárosodásának rehabilitációját.  

Ha megfelelő óvintézkedéseket és felügyeletet biztosítunk, a Cr adagolás 

gyermek-, és serdülő sportolóknál is elfogadható, kiegészítheti és támogathatja 

felkészülésüket, javíthatja a képzési alkalmazkodást, és csökkentheti a sérülések 

kockázatát. A legfrissebb ISSN állásfoglaláshoz igazodva, azt javasoljuk, hogy a Cr-t 

azok a 18. év alatti sportolók használják, akik komoly, magas szintű, felügyelt 

képzésben vesznek részt, továbbá kiegyensúlyozott étrendet fogyasztanak, ismerik és 

betartják a Cr ajánlott adagolását. Eredményeink közvetlenül felhasználhatóak a hazai 

serdülő uszonyos úszóink teljesítmény optimalizálása, és az eredményesség további 

javítása érdekében.  

Úgy gondoljuk, hogy a Cr adagolás alkalmazása az intenzív edzésben részesülő, 

esetlegesen túlterhelt fiatal sportolók optimális, egyénre szabott, sportágspecifikus 
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táplálkozási stratégiájának a része lehet, aktívan támogatva, kiegészítve a regeneráció, 

és a rehabilitáció során alkalmazott konzervatív módszereket, terápiákat.  

 

 

 

 

 

 

8. Összefoglalás 

 

A Cr az egyik legalaposabban tanulmányozott és tudományosan igazolt ergogén 

táplálékkiegészítő a sportolók számára. Azonban, viszonylag kevés adat áll 

rendelkezésre gyermek és serdülő sportolók Cr fogyasztásával kapcsolatban.  

Munkánk célja az orális Cr adagolás serdülő uszonyos úszók fizikai 

teljesítményére gyakorolt hatásainak tanulmányozása volt, vizsgálva a dinamikus 

gyorserőt és az ismételt, maximális intenzitású sprint úszó teljesítményt. Célunk volt 

továbbá, a túlterheléses ínsérülés rehabilitációjára gyakorolt hatások vizsgálata, 

fókuszálva a rehabilitáció teljes időtartamára, a sérült végtag izomtömegére, 

izomerejére, és a fájdalom intenzitására. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy 

Cr adagolás hatására élvonalbeli, serdülő uszonyos úszóknál javul az anaerob 

teljesítmény, mely ergogén hatással van a sprint úszóteljesítményre, szervezetük 

fokozottan és gazdaságosan tud működni. Továbbá, elsőként bizonyítottuk, hogy az 

orális Cr adagolással kombinált terápiás stratégia a túlterheléses ínkárosodást követő 

immobilizáció alatt jelentősen mérsékli az izomtömeg veszteséget, továbbá az aktív 

rehabilitáció alatt jelentősen serkenti az izomtömeg-, és izomerő növekedést, a fájdalom 

intenzitásának csökkentése mellett, ezzel hatékonyan támogatva a teljes rehabilitációs 

időszak alatti regenerációt serdülő uszonyos úszóknál.  
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Megnyugtató tény, hogy semmilyen bizonyíték nincs, mely szerint a Cr 

használata káros lenne a fiatal sportolók fizikai vagy mentális egészségére.  

Alkalmazása az ISSN által megfogalmazott irányelvek mellett, biztonságos, hatékony és 

etikus. Ezen irányelvek figyelembevételével, a Cr adagolás alkalmazása az intenzív 

edzésben részesülő fiatal sportolók optimális képzési és táplálkozási stratégiájának a 

része lehet. 

A gyermek és serdülő sportolók fizikai teljesítményének, terhelésének 

optimalizálása olyan aktuális és lényeges kérdés, amely további, jövőbeli 

tanulmányokat érdemel, hogy a lehető legpontosabb információkat szolgáltassa mind a 

szakembereknek, mind a fogyasztóknak. 

 

 

 

 

Summary 

Cr is one of the most well-studied and scientifically proven ergogenic nutritional 

supplements for athletes. However, relatively little data is available on the consumption 

of Cr by child and adolescent athletes.  

The aim of our work was to investigate the effects of the oral Cr supplement on 

the physical performance of adolescent fin swimmers, examining the dynamic force and 

the repetitive, maximum intensity of sprint fin swimming performance. Our aim was 

also to investigate the effects on the rehabilitation of overuse tendon injuries, focusing 

on the total duration of rehabilitation, muscle mass and muscle power of the injured 

limb, and pain intensity. Based on our results, it was found that Cr delivery improves 

anaerobic performance, which has ergogenic effects on sprint swimming performance, 

and can function more efficiently and economically with top-quality, adolescent fin 

swimmers. We have been the first to prove that the therapeutic strategy combined with 

oral Cr will significantly reduce muscle mass loss during immobilization following 

overuse tendon injuries. Furthermore, significantly boost muscle mass and muscle 

power growth during active rehabilitation whilst reducing the intensity of pain. All of 

these effectively supporting regeneration during the entire rehabilitation period for 

adolescent fin swimmers.  
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It is a reassuring fact that there is no evidence that using Cr would be harmful to 

the physical or mental health of young athletes. Its use is in line with the ISSN 

guidelines, and is safe, effective, and ethical. Taking these guidelines into account, the 

use of Cr is part of an optimal training and nutrition strategy for young athletes in 

intensive training. 

Optimizing the physical performance and load of child and adolescent athletes is 

a current and essential issue that deserves further studies to provide the most accurate 

information to both professionals and consumers. 
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