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Az erőtermelés élettani alapjai



Tartalmi összefoglalás

 Tárgyalja az eltérő felépítésű izomrostok működési sajátosságait, 

összefüggésbe hozva a különféle hasznosítási típusokkal és a 

teljesítménnyel.

 Részletezi az izomműködés energiaellátásának jellemzőit eltérő 

típusú munkavégzés során. Kitér az  izomfáradást eredményező 

biokémiai változásokra.

 Bemutatja az izomműködést kísérő elektromos és hőjelenségeket.



A vázizmok kapcsolódása a 

csontokhoz



A harántcsikolt izom szerkezete



Az izmok anatómiai és élettani 

keresztmetszete (Fehér, 1980)

Egyszerűen tollazott izom

megnyúlt         összehúzódott

állapotban

Kétszeresen 

tollazott izom

Többszörösen 

tollazott izom

Az egységes vonal az 

izom élettani, 

a szaggatott 

az anatómiai 

keresztmetszetét jelzi



Motoros egység a vázizomban



A harántcsíkolt izom 

mikrószkopikus képe



A vázizom szerkezete

myofibrillum

sarcomer

myofilamentum

Izomrost (egy 

izomsejt)

izomköteg



A harántcsíkolt és a simaizom 

szerkezete

Vázizomzat Simaizomzat
Izom sejt

Kapcsolatot

létesítő 

lemezkék

Vékony 

filamentumok

Vastag 

filamentumok

Dens-testek

Miofibrillum

(Izomsejt)

Miofibrillum Plazma membrán

Sejtmag

Sarcomerek

I-köteg H-zóna

A-köteg

Z-lemez



A sarcomer szerkezete

Aktin (vékony filamentum)

Z-lemezekZ-lemezek Miozin (vastag filamentum)

H-vonalTitin



A miozin molekula szerkezete

A globuláris 

molekula 

feji része 

ELC (Esszenciális könnyű lánc)

RLC (Szabályozó

könnyű lánc)

Nehéz lánc

α-hélix kettős tekercse



REGULÁCIÓS FEHÉRJÉK A 

VÁZIZOMBAN

Aktin fehérjeszál

Troponin

Tropomiozin



A motoros véglemez vázlata

mielinhüvely

Schwann-sejt

kolin + AcCoA

kolinacetiláz

ACh a vesiculumban

akciós potenciál

Ach-diffúzió a sarcolemmára

Ach-észteráz

ACh-vesiculumok

sarcolemma

+ +

- -

Feszültségfüggő 

K-csatornák

Veziculumkötő-helyek

Preszinapticus membrán



Ca++ kiáramlás a 

szarkoplazmatikus retikulumból



Az aktin-miozin kapcsolódás Ca-

szabályozása

Tropomiozin

Troponin komplex
Tn-I

Tn-C

Tn-T

Miozin-kötő oldal

Aktin

Ca2+

Ca2+

Miozin-fej

Tropomiozin

Tn-T

Tn-C

Tn-I

Miozin-kötő oldal

miozinfej

Eergia ATP-ből



pihenőfázis

kereszthíd

fej

kontrakció

A myosin 

fejecske 90°-os 

elfordulása

az actin 

filamentumok 

elmozdulása 

A myosin fejecske elfordulása az 

izom összehúzódásakor



A ló csípőizületének izmai

1. Külső csípőszöglet

2. Nagy forgató (combcsont)

6.   Középső farizom

15. Négyfejű combizom

(belső temérdekrész)

16. Négyfejű combizom

(külső temérdekrész)



Izomminták gyűjtésére használható 

biopsziás tű



Biopsziás módszerrel gyűjtött 

szövetminta



GLÜKÓZ OXIDÁCIÓJA

(Energiaforrás)
Glükóz (vérből)

- ATP 

Hexokináz

Fruktóz 6-P

Glükóz 6-P

Fruktóz 1,6-DP

- ATP

Dihidroxiaceton P

Glyceraldehid 3P

2 M Piroszőlősav

- 2 NAD + 4 ATP

Tejsav Acetil-CoA

- NADH2

+ NAD

- NAD

- CoA

+ CO2

+ NADH2

» oxigén jelenlétében

(aerob munka)

» oxigén hiányában

(anaerob munka) 

GLIKOLÍZIS 

(anaerob munka)

Glikogén
máj, izmok

+ 2 ATP + 36 ATP



Az eltérő izomrost-féleségek megoszlása 

speciális festési eljárást követően
(mikroszkópos metszet)

Fekete = I-es, Fehér = II A-, Szürke = II B-típusú izomrostok



I. Típusú izomrostok

(vörös, kitartó működésű rostok)

• Lassan húzódnak össze és lazulnak el

• Kitartó működésűek, lassan fáradnak

• Alacsony az ATP-áz aktivitásuk, anaerob munkára 

kevésbé képesek

• A mitokondriumok száma jelentős, ennek 

megfelelően az oxidatív kapacitásuk nagy

• Mérsékelt a glikogén tároló kapacitásuk, a lipid 

tartalmuk ugyanakkor jelentős

• Átmérőjük viszonylag kicsi, a legvékonyabb 

izomrostok



II. Típusú izomrostok

( fehér, sprint izmok)

• Gyorsan húzódnak össze és ernyednek el

• Hamar fáradnak

• az ATP-áz aktivitásuk nagy, anaerob        

működésűek

• Kicsi a mikotondrium tartalmuk, így oxidatív 

kapacitásuk csekély

• A glikogén tároló képességük jelentős, 

kevesebb a lipid tartalmuk



A II-es típusú izomrostok osztályozása

1.) IIA típusú izmok
• mérsékelten fáradnak

• összehúzódó képességük mérsékelten gyors

2.) IIB típusú izmok

(igazi sprint, robbanékony működő izmok)

• ATP-áz aktivitásuk kiemelkedő

• legvastagabb átmérőjű rostok

• rövid, gyors versenyek (rövid távú galopp és 

díjugrató ) eredményes teljesítését teszi lehetővé



Különböző izomrostok 

terhelhetősége

Nem fáradó, I. típusú rostok 60 perc
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50 percFáradással szemben

viszonylag rezisztens,

II A. típusú rostok

15 perc
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Gyorsan fáradó, 

II B. típusú rostok



Az izomrost-típusok megoszlása 

eltérő fajtájú és használatú 

lovakban
Quarter-horse

A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 90-95% 



Az izomrost-típusok megoszlása 

eltérő fajtájú és használatú 

lovakban
Angol telivér

A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 80-85% 



Az izomrost-típusok megoszlása 

eltérő fajtájú és használatú 

lovakban
Hidegvérű fajták

A II-es típusú (fehér) izomrostok aránya 50-60% 



A középső farizom rostjainak megoszlása 

fajták szerint

(SNOW és GUY, 1981)

Fajta I-es típus %
Quarter horse 9

Telivér 11

Arab 14

Ügető 18

Shetland pony 21

Pony 23

Szamár 24

Heavy hunter 31



Az izomrost típusok megoszlása kétéves angol 

telivér csikók eltérő mélységből gyűjtött 

biopsziás mintáiban, az első tréning időszakot 

követően

Felületes (4cm) Mély (9cm)

Típus átlag(%) határok 

(%)

átlag(%) határok 

(%)

I 11 0-20 24 0-35

IIA 40 32-61 47 32-61

IIB 49 10-55 30 10-55



Az izomműködés elemi 

sajátosságai



Az izomműködés elemi sajátosságai

ideg-izom 

készítmény

primer szekunder

tekercs

Ideg-izom készítmény elekromos ingerlése 



Az egyszerű rángás mechanogramja

St. L C R

1/100 Sec 

St.= Az inger alkalmazásának időpontja; St.-L. közötti távolság= lappangási 

időszak; L-C közötti távolság= megrövidülési szakasz; C-R-közöti szakasz= 

ellazulási szakasz



Az izom egyszerű rángásának formái

Izomhossz 

a pihenő 

fázisban

Izotóniás 

kontrakció
Izometriás 

kontrakció

Excentrikus 

kontrakció



Különböző sebességű ingersorozatok 

eredményeként mutatkozó mechanogramok

A kontrakció első csoportja másodpercenkénti 10 impulzus erdményeként jött 

létre; valamennyi ezt követő csoportban az időegységenként alkalmazott ingerek 

száma fokozatosan növekedett. Az ötödik csoport koplett tetanusz görbéjét 

mutatja.  

1 2 53 4



1 és 2- motorikus egységek azonos erősségű, de különböző időben alkalmazott 

inger hatására részleges tetanuszos összehúzódásba kerülnek. 

Szinkron ingerületek hatására teljes tetanusz - 3 jön létre

Aszinkron ingerületek hatására 

keletkező részleges és komplett tetanusz

2

1

3



Ismételt ingerlésekkel fárasztott izom 

rángási görbéi

St.

6

4

1

3

2

5

Az első három kontrakció alatt a rángási görbe magassága nő (lépcsőjelenség).

Ezt követően a görbék magassága csökken (fáradás). St.= az ingerek 

alkalmazásának időpontja 



Izomfáradás

(a nyilak az ingerlés időpontjai)

a - oxigéntér, b - nitrogéntér

a

b

idő

idő

N2-tér

O2-tér



A mozgás sebessége és a fáradás 

kezdetéig eltelt időszak közötti 

összefüggés

Idő

S
e
b
e
s
s
é
g
 (

m
/s

e
c
)



Az izomfáradás főbb okai (intracelluláris)

► H+ ion cc. Növekedése, pH csökkenés

piroszőlősav+NADH2                        tejsav+CO2+H+

► A magas energiatartalmú foszfátok (ATP, KrP) 

csökkenése

► Az ADP koncentráció növekedése

► Az NH3 koncentráció növekedése



Angol telivér a verseny után a fáradás 

külső jeleivel (Overdose, 2009)



Az izomműködést kísérő főbb 

jelenségek



Az izom rángási hőtermelése

A-B-ig a kezdeti, C-D-ig a megkésett hőtermelés, 1. Az, aktivációs,

2-3. a feszülés alatti (kontrakciós) hőtermelés, 4. megkésett hőtermelés

1

2

3

4

DCBA



Akciós potenciál kimutatása intra és 

extracelluláris elektródokkal

csúcspotenciál

negatív utópotenciál

pozitív utópotenciál

lappangási idő

kritikus 

küszöbpotenciál

ingerlésből 

származó

műtermék

idő oszcillográf

ingerlő berendezés

mikroelektródok



Az izomműködés energiaforrása



Az adenozin trifoszfát (ATP) lebomlása 

energiafelszabadítás érdekében

• 1 mol ATP             1 mol ADP +1 mol P = 1,8 KJ energia

• 1 kg nedves izomszövetben = 6 mol ATP; 700 g/ló 

(500 kg testsúly)



Az ATP-eredete az izomszövetekben

1. Aerob és anaerob glikolízisből                   

(36, ill. 3 mol)

2. A Lohmann-féle reakciók révén 

(KrP+AA Kr+ADP, 

KrP+ADP Kr+ATP) 

katalizál: transzfoszforiláz

3.  2 ADP      ATP+AA katalizál:miokináz



Az izommunka energiaforrásai

Nehéz izommunka

Izomglikogén
Laktát

CO2
Könnyű izommunka

vagy pihenés

Zsírsavak, ketontestek, 

vérglükóz
Kreatinfoszfát

Kreatin

Nehéz izommunka 

ATP
ADP + Pi



Glikogén raktárak lóban

Munka 

intenzitása

Máj Izomzat

mol/kg g/kg mmol/kg g/kg

Pihenő 0,5-1,5 40-60 100-150 10-25

Munkavégzés

- rövid távú         

verseny
0,2-0,5 10-25 30-50 5-10

- hosszú 

távú 

verseny

0,0-0,1 0,0 0,00 0



A vér tejsav-tartalma és a mozgás 

gyorsasága közötti összefüggés

sebesség 

m/sec
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A Cori ciklus

V

É

R

Glikogén Glükóz

Piruvát

Laktát

Glikolízis 2-P

Laktát

Piruvát

Glikoneogenezis

MÁJBAN IZOMBAN

A működő izomban képződött tejsav a májban glükózzá alakul

2-P



A vér tejsav koncentrációjának változása a 

munka utáni levezetés intenzitásától függően

Munka 

vége

ügetés

lépés

állás



Ellenörző kérdések

• Mi jellemzi a vázizmok finomabb szöveti szerkezetét? 

Mik azok a motoros egységek?

• Az izomrostok típusa hogyan befolyásolja a 

munkateljesítményt?

• Melyek az izomműködést kísérő főbb jelenségek?

• Mi az aerob és az anaerob munka közötti különbség?

• Az izomfáradás milyen biokémiai jelenségekkel 

magyarázható?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET !

• Előadás anyagát készítették:    Dr. Husvéth Ferenc


