
A szintén az Akadémiai Kiadó gondozásában
megjelenô Orvosi Hetilapban, az idei év 33. szá-
mában jelent meg referátumom a „The key to
top-level endurance running performance: a
unique example” közleményrôl. A közlés Lu-
cia A. és munkatársaitól származik Madrid-
ból, s a Brit. J. Sports Med.-ben (2008, 42: 172)
tették közzé. A fôszerkesztô felkérésére a Me-
diArt hasábjain a valóban különös eset kap-
csán bôvebben is szólhatok a kérdéskörrôl.

Az állóképességi sportágakban három fô té-
nyezô szabja meg a sikert. Magas maximális
oxigén-felvevôképesség (VO2 max), ennek mi-
nél nagyobb hányada legyen tartósan kihasz-
nálható, és minél kedvezôbb hatásfokkal ala-
kuljon elôrehaladássá. Persze mindegyik té-
nyezô – mérôszám – számtalan adottság, ké-
pesség, funkció eredôje. Az átlagemberéhez
képest akár kétszer akkora oxigénfelhaszná-
lásra a szívmûködés, a vérkeringés, a légzés,
az izomzat oxidációs képességének oly mérté-
kû fejlesztése szükséges, amelyhez (ma még
csak sejtett) genetikai konstellációk adnak le-
hetôséget. Ezt tartósan akkor tudjuk használni
– a maratoni futó akár 90–95%-át is –, ha ehhez
van lelkierônk, jól mûködik a hôszabályozá-
sunk, nem veszítünk túl sok vizet és sót, izma-
ink és agyunk biokémizmusa kiállja a hete-
rosztázis megpróbáltatásait, stb. A mozgás
gazdaságossága, azaz hogy futás esetében az
adott sebességgel hány liter oxigén kell a tes-
tünk adott távolságra való eljuttatásához, a
szervezet harmonikus és gazdaságos mûködé-
se mellett biomechanikai, kineziológiai ténye-
zôktôl is függ: hosszabb alsó végtag és nyúlé-
kony ízületek-izmok kedveznek a nagyobb lé-
péshossznak; a rugalmas megnyúlást vissza-
adó inak izomenergiát takarítanak meg, a ki-
sebb lábfejet kevesebb energiával lehet a ma-
ratoni táv negyvenezer-egynéhány lépése so-
rán újra meg újra felgyorsítani. A lassú, oxida-
tív típusú izomzat dominanciája is feltétele a
magas aerob kapacitásnak és a kedvezô hatás-
foknak. 

A maximális oxigén-felhasználóképesség

mérése rutin feladat egy terheléses laborban,
az egyszeri mérés hibája 1–2%-nál nem több.
(Persze a verseny eredményessége olykor ez-
redmásodperceken múlik!) Hasonló az aerob
hatásfokmérés is: két-három, a versenytempó
körüli 5–10 perces futás (sportmozgás) alatt el-
használt oxigén mennyisége jellemzi. A víz-
szintes gyaloglás átlagos oxigénigénye 100
ml/testsúlykg/kilométer. A síkon futásé két-
szer ekkora, egy kilónkat egy km-re 200 ml
oxigénnel tudjuk elvinni futva. A szórás sávja
8–10%, a gyakorlottság, edzettség, képessé-
gek, alkat függvényében. Meredekre gyalogol-
va-futva a vertikálisan megtett emelkedés
0,18-as tényezôvel adódik ehhez.

Egy madridi kutatócsoportnak megadatott,
hogy a tájékozódásifutó-világbajnokság részt-
vevôit ismételten vizsgálják a laboratóriumuk-
ban. A 2007-es VB 12 km-es férfi bajnokának
adatai kapcsán tudtak érdekes információkat
közreadni. Zersenay Tadese az eritreai Adi Ba-
nában, a Triginga törzs tagjaként, 1982. febru-
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ár 9-én született. 2500 méter tengerszint feletti
magasságon nevelkedett, és most is ott edz
évente 4–5 hónapot, a többi idôt Spanyolor-
szágban és világszerte a versenyeken tölti.
2004-ben az athéni olimpián a 10 000 méteres
síkfutásban bronzérmet szerzett, s így lett ha-
zája, Eritrea elsô olimpiai érmes sportolója.
2005-ben Newcastle-ben a Great North Runt,
2006-ban a rotterdami félmaratoni versenyt
nyerte meg. 2007-ben az afrikai játékokon
megnyerte a 10 000 méteres számot. A 2009-es
atlétikai világbajnokságon ismét nem bírt az
etiópiai csodafutóval, Bekelével, és 10 000 mé-
teren második lett mögötte.

Tadese hetente 145-150 km-t fut, a „könnyû”
tempója egy kilométer 3 perc 20 mp alatt, az
„erôs” 2 perc 50–55 mp körüli. A hemoglobin-
és reticulocyta-értékei sem az antidopping-
kontrollok, sem a labormérések alkalmával
nem tértek el a normálistól. Súlya 54 kg, 163
cm magas, a lábhossza a magasságának 54%-
a. Lábhossza megegyezik a kaukázusi rassz-
hoz tartozó futókkal, a vádlija (31,5 cm) kar-
csúbb a spanyol futókénál (34 cm).

A genetikai vizsgálat az alfa-aktinin-3 jelen-
létét igazolta a futónál. Ez a gén a II típusú, fô-
leg anaerob anyagcseréjû rostokra jellemzô.
Az alfa-aktinin, ami elônyös az izomzat sérü-
lékenységének elkerülésében, az aktinszálak
Z-diszkhez való stabil kihorgonyzását bizto-

sítja. Az olimpikon szintû távfutók 17%-ában
hiányzik ez a gén. Zersenay Tadesénél csupán
egy funkcionálisan inaktívnak tudott allélt
(577X) találtak. Izmai sérülékenysége csekély,
hiszen egy félmaraton után csupán 208 IU/l-re
nôtt a kreatinkináz aktivitása.

A futó aerob kapacitása tengerszinten 83
ml/kg/perc, ami a nem világklasszis futókon
„mindennapi” magas érték. Ezzel szemben a
17, 19 és 21 km/h sebességû futások alatt csu-
pán 150 ml oxigént használt egy kilogrammjá-
nak egy km-re elviteléhez, ami a világon az ed-
dig közölt értékek legalacsonyabbja, vagyis fu-
tásának aerob hatásfoka csodálatosan kedvezô.

A kelet-afrikai futók alsó végtagja általában
karcsúbb, mint a kaukázusi sportolóké, és va-
lószínûleg ez magyarázza a remek teljesítmé-
nyüket a tartós futásban. A 95–90 ml/kg/perc
aerob kapacitás évtizedek óta jellemzô az álló-
képességi sportolókra, ezt csak a keringô vö-
rösvértest (hemoglobin) mennyiségének növe-
lésével lehet fokozni. Tadese esetében a ma-
gaslati edzésnek ilyen hatása nincs. Az anti-
dopping-vizsgálat a vérvisszaadás és az eryth-
ropoetin-manipulációk kiderítésére a hemog-
lobinszintet és a reticulocyta-számot méri. Az
utóbbi években különösen a kerékpározók kö-
rében találtak sok doppingesetet.

DR. APOR PÉTER
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Az S100 proteinek jelentôsége

Általános jellemzôk

Az S100 molekulát legelôször 1965-ben B.W.
Moore írta le, akkor még csak annyit tudtak
róla, hogy olyan fehérjetermészetû molekula,
mely 100%-ban telített ammónium-szulfát-ol-
datban, semleges pH-n oldékony. Ma már
pontosan tudjuk, hogy az S100 proteinek a
Ca2+- kötô proteinek családjába tartoznak,
melyek ellentétben a szintén Ca2+-kötô cal-
modulinnal, nem ubiquiter természetûek,
vagyis szövet-, illetve sejtspecifikus expresszi-
ót mutatnak. Az S100 proteinek molekulaszer-

kezetére jellemzô az ún. EF-hand (helix-E-lo-
op-, helix-F) motívum, mely a Ca2+ kötésért
felelôs. Az S100 proteinek dimer szerkezetû
molekulák, A vagy B láncból épülnek fel, me-
lyek alapján S100AA és S100BB homodimer
(ha csak A vagy csak B láncból áll), illetve he-
terodimer molekulákat különböztetünk meg
(ha A és B láncot is tartalmaznak). Az A lánc-
ból 13 különbözô szerkezetet írtak le, míg a B
láncból csak egyféle létezik. Az A láncok génje
az 1. kromoszóma ún. clusterrégiójában kódo-
lódik, a B lánc a 21. kromoszóma q22.3 régió-
jában. Az S100 proteinek számos Ca2+-szignál


