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Címdia. 
 
Abban a korban élünk, amikor az emberek munkáját egyre jobban segítik a gépek. Roham-
léptekkel halad a robotok fejlesztése és alkalmazása és egyre inkább előtérbe kerül 
emberszerű robotok készítése. 
Ennek kapcsán lényeges szempont, hogy pontosan ismerjük az emberi mozgáshoz szükséges 
fizikai, mechanikai alapelveket. 
Robotok vagy robotrészek fejlesztése azonban nem csak gazdasági szempont, hanem a 
gyógyászatban is fontos irányként érvényesül, többek között a mozgásszervi betegségek vagy 
sérülések gyógyítása kapcsán. 
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Az előadás céljai. 
Az ember mozgását a mozgásszervek teszik lehetővé. Ennek az órának az a célja, hogy a 
megértsük, milyen fizikai törvényszerűségek irányítják testünk mozgásait. 
Ehhez először értelmezzük a mozgásszervek felépítését, megismerjük azok komponenseit. 
Majd ezekkel külön-külön foglalkozva rakjuk össze az egész működését.   
Kezdjük tehát az elején. Mi a biomechanika? 
A biomechanika a mechanika része, mely viszont a fizika azon része, ami a testek mozgásával, 
a testekre ható erőkkel foglalkozik. 
A biomechanika a mechanika törvényszerűségeinek alkalmazása élő szervezetre, elsősorban 
az emberi szervezetre. 
Ezen az órán tehát alapvetően a mozgásszervek fizikájáról lesz szó. 
Mozgásszerveink, végtagjaink csontokból, ízületekből és izmokból épülnek fel.  
A mozgások kivitelezéséhez szükséges szilárdságot a csontok biztosítják. A csontok egymáshoz 
képesti rögzített elmozdulását az ízületek engedik meg, míg az izmok a csontok 
megmozgatásáért felelősek.   
A biomechanika több más tudományterülettel együtt dolgozva tette lehetővé, hogy 
mozgásszerveinkben jelentkező betegségek vagy balesetek kapcsán végtagjaink 
mozgásproblémái egyre inkább korrigálhatók, pl. ízületpótlással vagy művégtagokkal. 
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A gerincesektől kezdve a csontok, mint a test belső merev váza jelennek meg az evolúció 
során. A csontok, tehát mint merev fizikai testek tartják testünk többi részét. Testünk mozgása 
a csontok, mint merev részek egymáshoz képesti elmozdításával valósul meg. 
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Testünk hozzávetőleg 206 csontból épül fel mely együttes tömege kb. 10 kg. 
Az evolúció során a test méretének növekedésével a tartó rendszer tömegének a növekedési 
ütem igénye nagyobb, mint a testmagasság növekedésének az üteme. Például az egér test 
tömegének 5%-a a csontváza, míg az embernél ez 15% és az elefántnál ez 30%. Ennek az az 
oka, hogy a test hosszának növekedésével a test tömege köbösen nő, míg a test szilárdsági 
ütemének a növekedése négyzetes. Így a szilárdság biztosítására szolgáló váz tömeg arányának 
növekednie kell a test teljes tömegéhez képest. 
A test tömege azért növekszik köbösen, mert az a test térfogatának növekedési ütemével 
változik. A test szilárdításáért pedig a hosszan elnyúló végtagokban lévő csontok a felelősek, 
melyek szilárdsága az átmérőjük növekedésével négyzetesen változik. 
A csontváz fontos feladata tehát, hogy tartsa a testet, védje szerveinket, mint pl. a koponya, a 
gerincoszlop, vagy a mellkas bordái esetében. 
A mozgás a csontok elmozdításával valósul meg az izmok aktív mozgatásának segítségével, 
ezért az izmok a csontokhoz tapadnak erősen. 
A csontok szilárdságát a bennük lévő szervetlen anyagok biztosítják, így a csontok ezen 
szervetlen anyagok tárolásában és metabolizmusában is fontos szerepet játszanak. 
A tömeges csontok belső üregei a vérképzés helyének is teret biztosítanak. 
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A csontszövet sejtekből és sejtek közötti állományból épül fel. 
Fő sejtjei az oszteoblasztok és az oszteoklasztok, melyek a merevséget biztosító sejtközötti 
állomány folyamatos termeléséért és bontásáért felelősek, lehetővé téve így folyamatosan az 
aktuális terhelési igénynek megfelelő finomszerkezet kialakítását. 
A sejtközötti állomány fontos szerves összetevője a kollagén rost, mely a szerkezet 
rugalmasságát biztosítja.  
Fő szervetlen, a merevséghez hozzájáruló, alkotója a hidroxilapatit, mely kalciumot és foszfort 
tartalmaz (Ca10(PO4)6(OH)2). 

A csöves csontok csontszövetének mechanikai tulajdonságait finomszerkezete magyarázza, 
melynek alapegysége a tengelyével a terhelés irányában képződő oszteon. Az oszteon 5-10 
mm (milliméter) hosszú és 0.5-1 mm átmérőjű csövecskéből áll. Központi ürege a Havers 
csatorna, melyben tápláló erek és idegek futnak. A csövecskék falát 5-20 darab, 5-10 mikron 
vastag lemez alkotja, melyek hagymahéjszerű módon koncentrikusan egymásra épülnek. A 
lemezkék falában egymással párhuzamosan, mint a vasbeton belsejében a vasrudak, 
kollagénrostok  helyezkednek el szabályosan. Az egyes lemezkékben a kollagénrostok lefutása 
lehet hosszanti, kereszt vagy ferde irányú. 
A csontok táplálásáról és beidegzéséről a belső csatornáikban futó erek és idegek 
gondoskodnak. 
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Makroszkóposan a csontszövet lehet tömör (kompakt), mely a csontok külső részein található 
és lehet szivacsos (spongióza), amely általában a csontok belsejében helyezkedik el. A csontok 
kompakt állományának szabályos felépítését jellemzi az oszteonos szerkezet, míg a szivacsos 
állomány mikroszkópos felépítésére sokkal szabálytalanabb, lemezes, szövetes, üreges jellegű. 
A végtagok csontjainak a szerkezete olyan, hogy a legkisebb tömeggel a legnagyobb 
merevséget biztosítsa. Ez a csöves szerkezet esetén valósul meg, mely azonos tömegű 
hengerrel összehasonlítva sokkal nagyobb szilárdságú. 
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A testet érő mechanikai terhelésekkel szemben a csontok védik a szervezetet. 
A csontokat terhelhetik külső erők, mint például a gravitációs erő, a  testek nyomó ereje vagy 
a súrlódási erő és hathatnak rájuk belső izomerők. 
A csontokat érő erőhatások vizsgálatánál fontos tisztában lennünk az erők fizikai leírásával. Az 
erők vektormennyiségek, melyeknek hatásvonala, iránya, támadáspontja és nagysága van. Az 
erők hatását komponenseikre bontva is vizsgálhatjuk, mely módszer nagymértékben segít a 
komplexebb esetek értelmezésében.  
Terheléskor az Achilles ínat például két irányból, a kétfejű lábikra izom (musculus 
gastrocnemius) mediális és laterális feje húzza egyszerre. Ahhoz, hogy az Achilles ínra kifejtett 
erőt kiszámíthassuk, vektoriálisan kell összegeznünk a két izom erejét. Ezzel ki tudjuk számítani, 
hogy mekkora erő ébred függőleges irányban a csont és az ín határán. Ugyanakkor azzal is 
tisztában kell legyünk, hogy az ínban egy a két vízszintes komponensű erőnek megfelelő 
szétszakító hatás is jelentkezik.  
A csontok tengelye vagy terhelhetősége szerint az erők lehetnek nyomó, húzó vagy oldalirányú 
nyíró hatású erők. 
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A mozgások vizsgálatakor a csontokat első közelítésben általában merev testként 
kezelhetjük, azaz ilyenkor eltekintünk a csontok alakváltozásaitól. 
A valóságban ugyanakkor a terhelés hatására a csontok is alakváltozást szenvednek, azaz 
deformálható testként viselkednek. 
A nyomóerők a csöves csontok végeit egymás felé tolják, így a csontok megrövidülnek és 
megvastagodnak. Ez történik például a súlyerő hatására. Húzóerők esetén a csontok 
megnyúlnak és megvékonyodnak. 
Mivel a csontok részecskéi erősen rögzülnek egymáshoz, ezért a csontokra ható erők a ható 
irányra merőleges felületen eloszlanak, így a csonton belül már a ható erő és a ható felület 
hányadosaként számolt nyomásként, vagy ami ezzel ekvivalens, mechanikai feszültségként 
(𝝈) értelmezhetjük a megjelenő erőhatásokat. 
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A nyíróerők a csontok tengelyére merőleges irányban hatnak, melynek hatására a csontok 
tengelyükre merőleges irányban deformálódnak. Ezt pl. a vizsgált pontban a csont 
hossztengelyének szög elfordulásával lehet jellemezni, mely a kiváltó nyírófeszültséggel 
arányos. A nyírófeszültség is egy nyomás jellegű mennyiség, de itt a ható erő is a ható felület 
irányában működik. 
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A csöves csontokra ható erők tehát alakváltozásukat idézi elő. A súlyerő hatására 
megrövidülnek, húzási terhelésre megnyúlnak, tehát hosszbeli deformációt szenvednek. 
A hosszanti deformációt a test saját méreteihez (hosszához) képest értelmezzük, így a 
hosszanti deformáció mértéke (𝜺) egyenlő a megnyúlás (∆l) és a csont kiindulási hosszának 
(l0) a hányadosával. 
Nyíróerők hatására a csontok szögbeli deformációval válaszolnak, melyet a szögelfordulással 
mérünk. 
 
 
  



12 
 

 
A csontok mechanikai tulajdonságait terheléses szilárdság vizsgálatukkal ismerhetjük meg. 
Ilyenkor a rögzített csontot húzó, nyomó vagy nyíró erőhatásnak tesszük ki és vizsgáljuk a 
deformáció mértékét. 
Ábrázolva a csontban ébredő mechanikai feszültséget a csont megnyúlásának vagy 
szögelfordulásának függvényében, kapjuk a csont szilárdság görbéjét.  
A csont szilárdsági görbéjének rugalmas alakváltozási szakaszában a csont elasztikusan 
viselkedik, azaz lineárisan arányos deformációval válaszol kisebb mértékű feszülésre. A 
csontra az ebben szakaszban jellemző rugalmassági állandót a Hooke-féle megnyúlási törvény 
Young-modulusával analóg módon lehet értelmezni, mely a feszülés és a deformáció 
hányadosa, azaz a görbe ezen egyenes szakaszának a meredeksége. 
A csontot az elasztikus szakaszon túl (A ponton túl) terhelve a csont maradandó alakváltozást 
szenved. A mechanikai feszültségre maradandó alakváltozással válaszoló anyagokat plasztikus 
anyagoknak nevezzük. A plasztikus szakaszon túl az anyagok rideggé válnak és elszakadnak, 
összetörnek. Ez a csontok esetén a törési pont (F pont). 
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Az oszteonokat felépítő koncentrikus lemezekben elhelyezkedő kollagénszálak a csontok 
mechanikai terhelésének megfelelően szerveződnek. A legnagyobb terhelésnek kitett csöves 
csontok kompakt állományának jellemző újonnan képződött abroncsos oszteonjaiban (dia 
jobb alsó vonalas rajza) a lemezeken belüli kollagén fibrillumok a csontok tengelyével 
párhuzamos elrendezésűek (szürke lemezek), kivéve a legkülső lemezt, amelyben az 
elrendezés erre merőleges (világos lemez). A kompakt állomány frissebben képződött 
oszteonjai közötti kisebb térfogatú részt véletlen orientációjú öregebb oszteonok maradéka 
tölti ki. 
A hosszanti kollagén szerveződés és az oszteonok közötti véletlenszerű orientáció nagy 
terhelhetőséget biztosít a csontnak hosszanti irányból (terhelési görbe rugalmas szakasza). 
Az erre merőleges elrendezés pedig határt szab az esetlegesen meginduló túlterhelésből 
adódó mikrosérülések tovaterjedésének (plasztikus szakasz). 
A kollagén fibrillumok rendezett orientációja optikai kettőstörést mutat. Keresztezett 
polarizátor és analizátor állású sötét látóterű polarizációs mikroszkópba helyezve a festetlen 
csont szövettani metszetét, a rendezett kollagén rostokat tartalmazó területek világosabban 
jelennek meg a látótérben. Így megfelelő körülmények között a szálak orientációja mérhető 
(dia bal felső ábrája). A kompakt csontállományra jellemző abroncsos oszteonok jellegzetes 
világos abroncsot mutatnak (dia bal alsó képe). Itt a kollagén szálak a kép síkjába illeszkedő 
transzverzális orientációjúak, szemben a sötét hosszanti orientációjú belső lemezek 
kollagénjével, melyek a kép síkjára merőlegesek. A legbelső sötét rész a Havers csatorna.  
 
 
  



14 
 

 
A kortikális csont a szervezet legkeményebb szövete. Terhelhetősége vagy szakadási 
szilárdsága (150 MPa), ami a csont eltöréséhez szükséges mechanikai feszültséget (vagyis 
nyomást) jelenti, közel áll az acéléhoz (200 MPa). Ez tehát finomszerkezetével, a csontok 
oszteonális struktúrájával magyarázható. 
A csöves csontok kortikális részében az oszteonok egymással párhuzamos, hosszanti 
lefutásúak. Ezzel az elrendezéssel a legjobban ellenállnak a súlyerő hatásának.  
Viszont az oszteonok, a vasbetonhoz hasonlóan, nem azonos módon terhelhetők minden 
irányból. A központi csatornával azonos, hosszanti irányú kollagén rostokat tartalmazó 
lemezes oszteonok a hosszanti irányú terhelésre a legellenállóbbak. A végtagok kompakt 
állományában főleg ilyen lemezeket tartalmazó oszteonok vannak. Az erre az irányra 
merőleges erőhatásra viszont ezek a lemezek a legérzékenyebbek. Ezért a csontok helyétől 
függően az is gyakori, hogy az oszteonok lemezeiben a kollagén rostok ferde vagy alternálóan 
ferde lefutásúak is lehetnek. 
A csöves csontok szakítószilárdsága nyomással szemben a legnagyobb, húzásra kevésbé 
ellenállók és legkevésbé nyíró irányban terhelhetők. A csontok általában anizotróp módon 
viselkednek mechanikailag. 
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Ha a csontokat extém erőhatás éri, eltörhetnek. Ilyenkor a ható erők iránya szabja meg a 
kialakuló maradandó alakváltozások helyét és mintázatát. 
A baleseti traumák különböző jellegzetes töréstípusokat hozhatnak létre. A törések 
megjelenéséből következtetni lehet a kialakító erőhatások irányára, így kérdéses esetben 
segíthet a baleseti körülmények rekonstruálásában is. 
Ilyen pl. az ún. sícipő törés, amikor lecsúszás közben a síléc hirtelen megakad és a test 
lendülete tovább viszi a felsőtestet. Ilyenkor a tibia első falában kompresszió, míg a hátsó 
falában dekompresszió jön létre, ami a hátsó oldal felől kiinduló törést eredményez. 
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Csonttörések esetén tehát a csontok rideg anyagként viselkednek. Ilyenkor olyan nagy és 
pillanatszerű az erőhatás a baleseti trauma kapcsán, hogy a törési események megértéséhez 
nem szükséges figyelembe vennünk, hogy milyen hosszú ideig történt az erőbehatás. Az 
erőhatások irányai megszabják a kialakuló töréstípusokat. 
Ezek közül néhányat a következő diákon röntgen (RTG) képeikkel együtt bemutatunk.   
A csontok viselkedését pontosabban megfigyelve fontos lehet az is, hogy a terhelés mennyi 
ideig éri a csontot. Ez nem a hirtelen bekövetkező nagy erőhatások esetén, mint pl. 
közlekedési baleseteknél lényeges, ahol tehát elegendő a csontokat rugalmas és rideg módon 
kategorizálni, hanem inkább a csontok fáradásos törésénél jöhet elő, amely körülmény inkább 
a sportolók fokozott igénybevételű csontozatánál figyelhető meg. A jelenséget először a sokat 
menetelő katonák ún. March-fraktúrájánál írták le, amikor a lábközépcsontok sérülnek.  
Ebből a szempontból a csontok viszkoelasztikus mechanikai tulajdonságokkal írhatók le. Egy 
egyszerű mechanikai modellt segítségül híva úgy viselkednek, mint a Kelvin-féle test, ami egy 
rugó (Hooke-féle test) és egy folyadékot tartalmazó dugattyú (Newton-féle test) 
párhuzamosan kapcsolva. Ilyenkor a testet érő terhelés egy része a rugóban tárolódik, ami 
biztosítja a csont eredeti alakjának a visszaállítását, ugyanakkor a terhelés másik része 
elnyelődik a folyadékban, így a csontot ért terhelés teljes energiájának egy része hővé alakul. 
A sportolók jellemző fáradásos töréseit fizikai szempontból tehát úgy értelmezhetjük, hogy 
ekkor a Kelvin-féle testben hő formájában elnyelődött energia (mely a terhelés-deformitás 
grafikon hiszterézis görbéje által bezárt területtel arányos), nem csak hőhatást okoz, hanem 
ennek az elnyelődött energiának egy része mikrosérüléseket okoz a csontok 
finomszerkezetében. Ha az edzések során a terhelés ismétlődése túl gyakori, akkor az élő 
anyagnak nincs megfelelő ideje a mikrosérülések kijavítására, és így a csontok csak 
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szövettanilag megfigyelhető sérülései akkumulálódnak, majd váratlanul, kisebb terhelés 
hatására is törés formájában manifesztálódhatnak. 
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A hajlításra kitörhet egy darab a csontból. 
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Csavarásos erőbehatás spiráltörést eredményez. 
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A nyíró erőhatás haránttörést okoz. 
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A nyíróerő hatására létrejött haránttöréses csontvégeket az izmok összetolták (összehúzták), 
így nagy elmozdulás alakult ki. 
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A csigolyák összenyomásra bekövetkező jellegzetes zömítéses törése. RTG (bal) és komputer 
tomográfiás (CT - jobb) kép. 
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Ékhatás érvényesülésére létrejövő hosszanti törés a radius fején. 
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A csontokból az inak szakítás hatására darabokat törhetnek ki (avulsio - kiszakítás). 
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Az alkar megtámasztása ferde hosszanti törést tud létrehozni a felkarcsonton (humerus). 
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Az ízület feladata az egymáshoz képest elmozduló csontok összerögzítése, olyan módon, hogy 
ugyanakkor az aktuális mozgásigénynek megfelelő szabadságot biztosítson a csontok 
mozgásához. További fontos feladata csontvégek egymáson való elmozdulása miatti 
súrlódások csökkentése. 
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A nagy mozgásokat biztosító ízületek sémája látható az ábrán. Fő komponensei a csontvégek, 
az azokat borító sima felületű porc, a kenést biztosító szinoviális folyadék, a csontokat 
összerögzítő teherhordó ínak és az ízületet borító tok. 
A sima porc és a szinoviális folyadék olyan hatékonyan csökkenti az ízületi végek súrlódását, 
hogy egy nagyságrenddel kisebb a súrlódása, mint a korcsolyának a jégen. De még az ínak 
íntokon belüli mozgása is könnyebb, mint a korcsolyáé a jégen. 
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A mozgások alapvetően egyenesvonalú és forgó mozgások lehetnek. Előbbi esetben nincsen 
forgástengely, vagy a forgástengelyt a végtelenben képzelhetjük el, ilyen pl. a testek csúszása. 
Tiszta forgó mozgás esetén a forgási tengely a test súlypontjában van. Egy fontos köztes 
állapot a gördülés, amikor a forgási tengely az egymáson elgördülő testek érintkezési 
pontjában van, így egyszerre forgó és egyenesvonalú mozgásról is szó van. 
A test mozgatását a szervezet alapvetően a csontok egymáshoz képesti forgó mozgásaival 
valósítja meg, így az ízületek biztosítják az ezekhez szükséges forgástengelyeket. 
A dia összefoglalja az ízületekben előforduló legfontosabb végtagi mozgásformák 
elnevezéseit.  
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Az ízületeket az általuk kivitelezhető mozgások szabadsági fokai alapján osztályozhatjuk. Ezt 
megkaphatjuk például a tér különböző irányaiban kivitelezhető mozgásokhoz szükséges 
tengelyek megszámolásával. Így megkülönböztetünk egy-, két- és soktengelyű ízületeket.  
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Az ízületek működése az egyszerű gépek, az emelők működése alapján értelmezhető 
mechanikailag. 
Vannak a kétkarú emelő módján a libikókához hasonló ízületek, mint például az atlanto-
occipitális ízület (koponya és a gerincoszlop közötti nyaki ízület). Itt közel azonosak a 
tengelykarok, a teher erőkarja és a munkavégzés erejének a karja, tehát a teher erő és az 
izomerő hasonló nagyságúak. 
A talicska típusú egykarú emelő módjára működő ízület pl. a boka jellemzője, hogy a teher 
erőkarja rövidebb, mint az izomerő munka karja, így a forgatónyomatékok kiszámítása alapján 
belátható, hogy ez könnyíti az izmok működését, csökkentve az emeléshez szükséges munka 
erőt. 
A csipesz típusú egykarú emelő esetén a teherkar a hosszabb, ez viszont fokozott erőt igényel 
a munkavégzés során. Ilyen ízület pl. a könyök, aminél ez a felépítés funkcionalitása 
szempontjából lényeges. Ugyanis a csipesz típusú emelőknél a teherkarok mozgási pályája 
sokkal hosszabb és nagyobb sebességű, mint az izom mozgási pályája a mozgás kivitelezése 
során. 
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A könyök csipesz típusú egykarú emelőjénél az alkar teljes hosszában felelős a 
munkavégzésért. A tárgyak sokkal gyorsabban és nagyobb távolságon mozgathatók meg, 
mely az emberi munkavégzésnél jelentős előnnyel jár.   
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Az ízületek mozgatásakor változik az erőkar nagysága és ez az erő változásának a 
szükségességét sugallaná. Ugyanakkor az erőkarok nagyságának az aránya nem változik, 
tehát ha az egyik erő állandó, akkor a másik erő is állandó nagyságú lesz. 
Meg kell viszont jegyezzük, hogy a későbbiekben ismertetett módon az izomerő nagysága 
változik, ezért mégis van az ízületeknek a munkavégzéshez szükséges optimális szöge.  
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Az ízületek statikus terhelésének a kiszámítását a mechanika alaptörvényei alapján 
végezhetjük. Egy test tehát akkor van nyugalomban, ha a ráható erők és forgatónyomatékok 
összege nulla. Így például ha ki akarjuk számolni a lumbális (ágyéki) csigolya ízületben kialakuló 
erő viszonyokat hajlott hátú emelés során, akkor a diának megfelelő módon járunk el. Először 
számba vesszük az ízületen munkálkodó külső erőket, melyek a törzs súlya, a karok a fej és az 
emelt teher együttes súlya. Ezek tartanak egyensúlyt, az emelés során minden pillanatban, a 
gerincoszlopra, most mint merev testre, ható hátizmok erejével és a lumbális csigolyában 
ébredő erővel. Ezután számba vesszük az erők erőkarjait és így egyenlővé tesszük az egymással 
szemben munkálkodó forgatónyomatékokat is. Ezeknek az egyenleteknek az ismeretében, az 
erőket vízszintes és függőleges komponenseire bontva megkapjuk a keresett erő 
komponenseit, majd a komponenseiből kiszámoljuk a lumbális csigolyában ébredő erőt.  
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Ha ezeket a számításokat elvégeznénk terhelés nélkül felegyenesedett helyzetben, ugyanígy, 
de teherrel a kézben, majd egyenes háttal és hajlított háttal történő emelés során, a bal oldali 
ábrának megfelelő egyre növekvő értékeket kapnánk. 
Megállapítható, hogy más-más testhelyzetnek megfelelően más és más belső erők ébrednek 
ízületeinkben, melyeket nem is feltétlenül élünk meg. 
Ha ugyanezeket a számításokat az emelés mozdulatainak minden pillanatára elvégeznénk 
egyenes és hajlott háttal végrehajtott emelés esetén, akkor a jobb oldali ábrának megfelelő 
görbéket kapnánk. Itt a hajlott háttal való emelés esetén egy kiugró terhelés éri a lumbális 
csigolyáinkat, ezért fontos a megfelelő testtartás az emelések során. 
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A biomechanika lehetővé teszi az ízületeinkben ébredő erők pontos kiszámítását és ennek 
megfelelően ízületpótlások tervezését. Megfelelő anyagismereti és orvosimmunológiai 
tudással olyan anyagok ültethetők a szervezetünkbe, melyek szövetbarát módon nem 
lökődnek ki és elég szilárdak ízületeink munkájának az átvételére. 
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Különböző csípőprotézis megoldások és beültetés utáni RTG képük a beteg álló helyzetében. 
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Térdprotézis és beültetés előtti és utáni RTG képek a betegről oldalirányban és szemből. 
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Az izmok az aktív mozgások kivitelezésének motorjai. Mechanikai szempontból a harántcsíkolt 
izmot fogjuk megvizsgálni. 
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A végtagok izmait harántcsíkolt izomszövet építi fel. Ez párhuzamos lefutású izomkötegek 
sokaságából áll, melyeket izomrostok építenek fel, ezeket kötőszövetes fasciák burkolják 
kívülről és hatolnak közéjük (epi-, peri- és endomysium). Az izomrostokban sokmagvú 
izomsejtek szerveződnek egymás mellé. A hosszan elnyúló elrendezésű izomsejtek 
tengelyében ugyancsak a hosszan elnyúló miofibrillumok kötegei találhatók. Így az izom 
többszörösen összetett filamentáris szerkezetű szövet. A miofribrillumok részegységei a 
szarkomerek (sarcos görögül hús), melyek vékony és a vastag filamentumokból épülnek fel az 
őket határoló Z lemezek között. A vékony filamentumok a citoszkeleton komponens aktinból 
és a hozzájuk asszociálódó fehérjékből (pl. troponin, tropomiozin, nebulin), míg a vastag 
filamentumok a miozinfejből és -szárból álló motorfehérjéből, a miozinból, és a hozzájuk 
asszociálódó fehérjékből (C fehérjék) épülnek fel. Az izomműködés fontos eleme, hogy a 
miozinfej kapcsolódik az aktin filamentumhoz, ez az ún. aktin-miozin kereszthíd. 
  



40 
 

 
A szarkomer elektromikroszkópos képén a világos szakaszok a vékony filamentumok, amik a 
köztük lévő Z lemeztől kétirányban indulnak. Polarizációs mikroszkóppal vizsgálva ezek az 
elektron transzparens részek optikailag izotrópok (nincs irányfüggés), ezért I-sávnak is 
nevezik.  Az I-sávok között helyezkedik el a szarkomer közepén az A-sáv (közepén az M-vonal, 
middle), mely nevét anizotróp (iránytól függő) tulajdonságáról, azaz kettőstöréséről kapta. 
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Az izomrövidülés aktív szövettani egysége tehát a szarkomer, melyet a Z lemezek határolnak 
(építő fehérjéi: aktin, alfa-aktinin, titin, cap-Z). A Z lemezek mechanikailag kötik össze a 
szomszédos szarkomerek vékony filamentumait alkotó aktin szálakat. A szarkomerek közepén 
az M-vonal található, mely a vastag filamentek közepét is kijelöli és tartja össze mechanikailag 
a vastag filamentek rendszerét. Ettől mindkét irányban kifelé helyezkednek el a miozinszárak 
végein ülő miozinfejek. A szarkomerben az aktin és miozin szálak az izomösszehúzódás vagyis 
az egymáson való elcsúszásuk mértékétől függően különböző hosszban átfednek egymással. 
Az átfedési területen jönnek létre az aktin-miozin kereszthídak. Az M-vonalból kiindulva a 
vastag filamentumok egy rugalmas tulajdonságú hosszú fehérjén, a titinen keresztül a Z 
lemezekhez is rögzítve vannak. 
Az izomösszehúzódás és izomerő kifejtés szabályozásának egyik fő momentuma, az, hogy 
hogyan  tudnak a miozinfejek az aktin kettőshélix árkában levő miozinkötő helyükhöz kötődni, 
vagyis a kereszthídat létrehozni.  Ennek a kötődésnek a kálciumfüggő szabályozását az 
aktinhoz kapcsolódó tropomiozin és troponin végzi. Nyugalomban a tropomiozin kitölti az 
aktin szál kettőshélixének hosszú árkát, megakadályozva ezzel a kereszthíd létrejöttét. A 
troponin három, T, I, és C,  alegységből álló fehérje komplex, mely a fonalszerű tropomiozin 
közepéhez kapcsolódik a T (tropomiozinkötő) részével. Alacsony kálciumszint mellett az I 
(inhibítor) alegység az aktin szálhoz kötődik, rögzítve a nyugalmi tropomiozin helyzetét. 
Továbbá lazábban kötődik a C (kálciumkötő) alegységhez is. Kálcium felszabadulásakor a 
troponin C kálciumot köt, mire erősebben lesz képes megkötni a troponin I alegységét, 
kiemelve így azt az aktin kötésből. A troponin I kiemelkedése magával húzza a Troponin T-t 
és az ahhoz kötődő tropomiozint is, szabaddá téve így az aktin miozinkötő helyét a 
kereszthídak kialakításához. Ezt térkizárásos modellnek nevezzük, mely tehát a kálcium 
vezérelte akaratlagos izomösszehúzódás szabályozását írja le. A pontos sztöchometriai 
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viszonyok alapján hét aktin monomerhez kapcsolódik egy tropomiozin dimer szál, mely 
tömegközéppontjához a troponin komplex kötődik. 
A nem akaratlagos simaizom összehúzódása más módon megy, ott a miozinfejek kötődését 
azok foszforilációja szabályozza. 
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A harántcsíkolt izmok összehúzódása teszi lehetővé a test mozgását, ami akaratlagos idegi 
irányítás alatt áll. Az izomsejtekben az akciós potenciál extracelluláris Ca2+ beáramlást és a 
belső raktárakból történő Ca2+ felszabadulást vált ki, ami a szarkomerek megrövidülését, és 
így a teljes izom összehúzódását idézi elő. Az aktin-alapú vékony és a miozin-alapú vastag 
filamentumok egymáson történő elcsúszása hozza létre a szarkomer rövidülést, mely ATP-
függő, vagyis energiát igényel.  
  



44 
 

 
A kontrakció során a vastag és vékony filamentumok egymásba csúsznak, és egyre jobban 
átfednek egymással, miközben egyre több kereszthíd jön létre. Ameddig a kereszthidak 
száma növekedni tud, addig az izom által kifejtett erő is növekszik. Lásd a:3 és b:3. Az izom 
akkor éri el maximális erejét, amikor a vékony és vastag szálak átfedése maximális. Ez az 
izom nyugalmi hossza környékén van. A szarkomer további rövidülése során az izomerő már 
csökken. A szarkomer harmadára képes összehúzódni. 
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Az összehúzódás és az erőkifejtés során a kereszthidak ciklikusan kialakulnak és megszűnnek, 
ez a kereszthíd ciklus.  
Eközben a miozin munkát végez, mert amikor hozzákapcsolódik az aktinhoz, akkor a miozinfej 
nyaka meghajlik, ez az ún. munkacsapás, a szarkomer rövidülés elemi lépése. Ezután  a 
miozinfej elválik az aktin száltól és visszanyeri eredeti alakját, relaxálódik. Ez a 
konformációváltozás lehetővé teszi a miozinfej újabb aktin szálhoz való kötődését, és így a 
ciklus újrakezdését.    
  



46 
 

 
A ciklus véghezviteléhez ATP-re van szükség. Ugyanakkor az aktin és a miozin kötődéséhez 
nem kell ATP, mert pl. a halál után kialakul a rigor mortis, amikor az izmok erősen 
megfeszülnek. 
Az ATP két dologra kell a ciklus során. 
1) Hozzákötődve a kereszthíd miozinfejéhez az ATP megszabadítja a miozinfejet az aktin 
kötésből. Ezután a miozin a saját ATPáz aktivitásán kéresztül elhidrolizálja az ATP-t, ADP és 
anorganikus Pi –ra. 2) Ekkor az ATP energiája átadódik a miozinnnak, és a miozinfej visszanyeri 
eredeti konformációját. Ez a miozinfej relaxáció. A konformáció változás lehetővé teszi a 
miozinfej újabb kötődését az aktinhoz, aminek hatására egyrészt eltávozik a ADP és a Pi, majd 
a miozin behajlítja újra a nyakát. Ez a munkacsapás, a munkavégzés elemi lépése. 
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A teljes izom erő-megnyúlás görbéje kicsit más, mint a szarkomeré. Eleinte hasonló, de az 
optimális hossz elérése után, azaz amikor maximális az aktív kereszthidak száma, egy átmeneti 
erőcsökkenés után újra növekedni kezd. Ez azzal, magyarázható, hogy az elasztikus titin 
molekulák túlnyújtva rugószerű passzív erőt fejtenek az izom további nyújtásával szemben. 
Ehhez adódik hozzá még az ínak passzív rezisztenciája is. 
A rendszer működésének a mechanikai modelljét a dia jobb oldalán láthatjuk. 
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Az izomműködés módosítására különféle szerkezetű izmok jöttek létre. Az egyszerű egyhasú 
izomnál az izomerő a rostok irányába esik. Összetett, vagy tollazott izmok esetén az erőhatás 
iránya bizonyos szöget zár be az izomrostok irányához képest.  
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Ilyen módon növekszik az ínakhoz kapcsolható izomrostok száma, tehát az izomerő, 
ugyanakkor az összehúzódás úthossza csökken. Így elválik egymástól az anatómiai és az 
élettani átmérő. 
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Ha egy izmot elektromos impulzussal ingerlünk, akkor egyszeri rövid összehúzódás jön létre, 
aztán elernyed. Ez az izomrángás. Ha egyre gyorsabb impulzusokkal gerjesztjük, akkor 
először inkomplett tetanusz jön létre. Iyenkor a rángások még nem folynak össze, szemben a 
komplett tetanuszos összehúzódással, amikor a fúziós ingerfrekvencia felett az izom 
összehúzódás állandósul. 
Komplett tetanusz során az izom folyamatos erőkifejtés végzésére képes. 
Izometriás a kontrakció, ha az összehúzódás során az izom hossza nem változik. Ilyen pl. 
amikor egyező erejűek szkandereznek, de az erőlködés során eleinte még nem mozdul el 
egyik kéz sem. Ilyenkor az izomerő egy maximális értékig növekedni fog. 
Izotóniás kontrakcióról akkor beszélünk, ha állandó erőt kell tartani, pl. valamilyen súlyt 
emelünk. Ilyenkor az izomerő, csak addig növekszik, amíg pontosan ellensúlyozza a teher 
erejét. 
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A harántcsíkolt izom teljesítményét a kifejtett erő és az összehúzódás sebességének a 
szorzatával számolhatjuk. Ábrázolva az erő-sebesség grafikont, hiperbola alakú görbét 
kapunk. Ez alapján a maximális összehúzódási teljesítményét az izom maximális 
összehúzódási sebességének kb. egyharmadánál kapjuk. Az izomerő maximuma a 
maximálisan kialakuló kereszthidak számától függ. Az összehúzódás sebessége pedig az ATP 
bontás sebességétől függ. 
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