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Bevezetés 
Korábbi vizsgálatunkban megállapítottuk, hogy 16 éves korban a kiválasztott leány kézilabdajátékosok magasabb 
abszolút VO2, VCO2 értékkel rendelkeztek, mint 14 éves korukban, ugyanakkor a relatív értékekben nem talál-
tunk különbséget. A VO2 felvétel javulása mögött egyrészt a megnövekedett izomtömeg, a magasabb stroke volu-
men, másrészt a magasabb ventilláció (VE) állt, amit a légzéstérfogat (VT) növekedése okozott. A maximális 
pulzus (HRmax) csökkent. Az O2pulzus (stroke volumen*artériás-vénás oxigéndifferencia) nőtt. Célunk volt a VO2, 
VCO2 értékeket meghatározó spiroergometriás paraméterek terhelési lépcsőkként történő vizsgálata és az össze-
függések keresése. 
 
Anyag és módszerek 
Vizsgálatunkban az a 26 játékos szerepelt, aki 2016-ban és 2018-ban is részt vett spiroergometriás teszten (2016: 
14,2±0,5 év; 171,0±5,4 cm; 61,8±8,5 kg; 2019: 16,6±0,5 év; 172,9±5,7 cm; 67,4±8,7 kg). A kardiorespira-
torikus állóképesség mérésére vita-maxima eljárást alkalmaztunk, Woodway futószalagon. A pulzus monitoro-
zására Polar H7 szenzort használtunk. A gázcsere paramétereket (BF=légzésszám, VT, VE, VO2, VCO2) Vmax 
típusú készülékkel mértük, vizsgáltuk az O2 pulzust és az RQ értéket (légzési hányados). A terhelési lépcsőkhöz 
tartozó utolsó 20 másodperces átlag értéket elemeztük. A vizsgálati eredmények statisztikai összehasonlítására 
egymintás t-próbát alkalmaztunk. Minden esetben p<0,05 szignifikancia szintet határoztunk meg. 
 
Eredmények 
A terhelési idő függvényében már a terhelés 1. percétől kezdődően szignifikánsan magasabb volt a VO2, a VT, az 
O2pulzus értéke a 16 éves korcsoportban a 14 éves korcsoporthoz viszonyítva. A 2. perctől kezdődően szignifi-
kánsan alacsonyabb maximális pulzust mértünk a 16 éves korcsoportban. Az idősebb korcsoport a terhelés 2-
4 percében alacsonyabb BF-et és RQ-t ért el, a VCO2 a 4. perctől volt szignifikánsan magasabb. A terhelés alatt 
a teljesítmény és a VCO2 közötti korrelációt vizsgálva a két csoport között nem volt különbség, az összefüggés az 
y=11,5x+103,6; R²=0,996 lineáris egyenlettel írható le. A BF és az RQ között lineáris összefüggést mutattunk 
ki (y=0,0176x+0,2413; R²=0,9906), a két csoport között nem volt különbség. 
A VT és az O2pulzus között szintén lineáris összefüggést mutattunk ki (y=6,5673x+3,0862; R²=0,9898), a ter-
helés alatt a két csoport között itt sem volt különbség. 
 
Következtetések 
A terhelés alatt megfigyelt magasabb VO2 értékek mögött döntően a nagyobb légzéstérfogat figyelhető meg, amit 
a testméretek változása és az alveolusok funkcionális fejlődése eredményez. A teljesítmény és a VCO2 közötti li-
neáris összefüggés az izomműködés és a CO2 termelődés szoros kapcsolatát mutatja. A terhelés 2-4 perce között 
megfigyelt alacsonyabb RQ érték a fokozottabb zsírsavfelhasználásra és a metabolikus anyagcsereadaptációra 
utal. A terhelés alatti légzésszám növekedés az RQ értékével mutat szoros korrelációt és elsősorban a CO2 elimi-
nációt segíti elő, míg a légzéstérfogat változásaiból a szöveti O2 felhasználásra következtethetünk. 
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