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- Tudományos munkásságom kérdésfeltevésre alapvetıen a teljesítıképesség, az    
       edzettség élettani jellemzése, meghatározása és fokozása az életmód, a táplálkozás  
       valamint az optimális edzés (edzésmód, -intenzitás és –tartam) volt. 

       
Kezdetben az edzettség immunológiai (gamma-globulin bactericidtiter) meghatározásával 
foglalkoztam. A kezdeti eredmények ellenére a módszer a mindennapi (rutin) munkára –
elsısorban nehézkessége miatt- nem volt alkalmas. 
Az 1960-as évek óta az edzettség vizsgálatára komplex vizsgáló eljárás kidolgozását 
határoztam el, amelynek során – hazánkban elsıként – spiroergometriás laboratóriumot 
szerveztem. A gázcserét ennek keretében kezdetben interferométerrel határoztuk meg, majd 
a késıbbiekben sikerült a világviszonylatban is modern Jäger-gyártmányú készülékek 
alkalmazására szert tennünk. A komplex eljárás keretében az alkat, a légzésfunkció és a 
proteinuria vizsgálatára is kitértünk és a gázcsere (relatív aerob kapacitás, percventilláció, 
gázcsere gazdaságosság) adatait ezekkel egészítettük ki. 
A komplex eljárást nagyon hasznosan bıvítette az idegrendszeri aktivitás (nyugalmi 
reakcióidı) és az idegrendszeri fáradékonyság (a dinamikus erıkifejtés alatti reakcióidı) 
meghatározása. Az idegrendszerei fáradékonyság dinamikus erıkifejtés alatti jellemzése a 
reakcióidı mérésével világviszonylatban is újdonságnak számított. A technikai fejlıdés (pl. 
Astrup-féle vérgázanalizátor, Roche-féle tejsav gyorsanalizátor, Polár-gyártmányú 
szívfrekvencia mérı) mind a komplex eljárást, mind az önálló metodikák alkalmazását 
nagymértékben kibıvítette, s így a kialakított komplex metodika alkalmazását a sav-bázis 
háztartás alakulására (anaerob lactacid átmenet) is kiterjesztette. Az anaerob átmenet 
vértelen becslését a szívfrekvencia folyamatos mérése révén átvett módszerrel lehetett 
megoldani (Conconi féle teszt). Elsısorban a lactacid átmenet (véres és vértelen mérése) 
tette lehetıvé, hogy – lakókocsiba szerelt – teljesítményélettani laboratórium alkalmazásával 
az edzettség meghatározását a laboratóriumból a sportpályára is kivigyük és a sportági 
terhelés alatt is mérni lehessen (labdarugóknál, kerékpárosoknál, teniszezıknél végzett 
vizsgálatokat). A sportoló edzettségének jellemzésére kidolgozott komplex vizsgáló eljárást 
sikeresen alkalmaztam mozgássérültek rehabilitációjának keretében is. 
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