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l ker6kpárergométeres vÍzsgál-atok a f1zíkal*
kondíoÍ-ó, edzetteég és a fizÍkaí terhelégre*adott ke-,
ringésí reakcíó készeég e]-bírálásának fontoe eszköze{.*
A cardiorespíratorLeus*teIj esítdképeeség megá11ap1tásrí-
,r& e fízikaí terhelés - 8,,Z í zív elJárások néIkiÍl, de
közel azonog d1agnosztíkaí hatásfokkal - a1ka1naz'L'ntó-
E tecileten számos mddszer terJed.t el a fízíkaí.nunka=_-
végzés nagysága, a,z elért teljesítm6ny nagysága, Ídőbetí
adagoJ.áea, a reakcíókószség éa a restítue1ó nyomonköve_
tége szempontjábó]..

Igrnereteg a standar terheJ.ds módazere' n'íkor*
egy bíztogan'telJesithat6 terhe1és a1attí reakcíó 6ri|ué-
ke].ése a céI. És igmeretesek a submaxináIís /rttkán
maximáIís/ terhelésekr ilrelÍ eb slkalmával tírÍékelb.etd
az e]-ért sufuaxLnáttg /naxÍná]-íg,/ tertrelés nagysága _ *

/teLjesitmény és eközben végaett ösganun'ka/ íe éa a tgr-
he]-óg közbení ós utánÍ E'zervezetí reakcíók ís.

*" ,** két].épcs6s submaximális terhe].éu *ouu""]
rében egyesíthet6 uríndkét eJ.Járáo e16nye. "e, tenho1.és-
elgő J.épcsőjében stand'ard te::he].égt a[kelmazunk, maJd
stand.ard. restítueÍós szak után a gubmaaxjmá]_ís á1l"apotig
fokozódó nunkavégzés következÍk egyre nagyobb _teJ.jeeÍt-
ményen. Ilyon nódsaerrel ínfomácíót kaphatunk az e1g6
Léposő terbelósére adott reakeíők' val'a:rrlnt a-restíftcÍós
gnak ilezaj].áea al.apJ 6n a gubnaxíurálíg terhelég várható
történégeírdl.
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1. EZtr dia

/Terhe1és1 grafikon./

"A terhe]-ég eleő 1épcs6jét
5 percen keregztü]. ].oo W /6L2 nkp/pero/ tefiesítmény:en*
3060 mkp ögszmunka végzése jelent1, melyet 5 perc píhecl

nóe után ktjvet a terhe].és második Lépcs$je t00 1{ te]-jo-
sítmdnyen ]. percíg, majd percenként 25 W} kég6bb 50 Wt

ta]- en'relkodő telJes1tménytsn a submagímá11e krttéríttnlo-
kig az a1ábbí t&bJ'ázat aLapjdn.

t1é gott Brl ximálís kei:é tria ter
grafíkonla.
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Píhenő /reetítuel-ó/ l íde ! a n)rugalm1 állapot e1érésé1g.

2. #Z+ dia
1Subnaxirná]-is krít tírÍr:mok/

A mlísod.ík ]-ées6 egy:re fokozódó terhe]_ését a subnax1málíg
áI1apotban szakítottuk ilcBr meJ-yet.a munka pulzusszá16. és

a vérnyomág a1apJán becs'jltiink fl€$r 20-40 éves életkorban



-3

160,/+erc i 40-50 évee korban pedig 150/pere értéket
vetütÍnk gubrnaxj^mális nu.:nka puilzusazámnak. Vé:rnyomáa

saqpiJst 230 Hg@ systoléa vérnyomást vettíÍnk submaxí=
má].ís határnak. Ugyancsak megszakítottuk a terhelést'*"
ha a,z BKG-n rítmuszavart {ingerkípzés ég 1ngertiJ-et ve-
aetés zavaraít / 2 gm-né1 nagyobbá váLó sT üepreesídü,
ínvertálódó' bifázísossá vá]-cí l _vags kifejezetfen. 1e-
lapd"d, ízoel"ektromossá váló T-hul].ámot ész]-e1t't1nk.

3. lze dia

/bíclk]-L/

Kerékp árergomé t eren, lí1 ő'he 1yz e t b en ro r;r*mal_

tosan mértük és nneghatároztuk, valamínt . rögz1tetttík
az EKG-t r systo1és díaetolés vórnyourást, puJ-zusszánot
nyugalomban, a terheJ-és els6 lépcső;énen' pÍhenőben'*
a ter}relés násodÍk 1épcsőJébon és a Testítucíó szaká-
ban. A terhelés közbeni fo1yamatos tKG fe]..vétel érd,o-
kében me11kasra..."ragagztott króníkr.rs elektródákat al-
ka].mazttrnk a 111_5 és a ttjrzsre ezerelt I.1I.TII. aVR,
al[L' aVF elvezetéselmek megfe]-elően. ]

A subrnaxímálís élettaní állapot e]-órése nagy
terhe1ést je1ent elgősorban a cardiovagcu1áríe l€Írd,-*
sZeTTe, ezélt nyílvánvaló, hosy kivizsgá]-t' gyakorlaa
tí1ag egészséges egyéneken végezve, kímondható a tér"=
he1éere adott kedvező reakcíókészség
a1apján, hogy az il1ető card1ovasculárís rendgzere a
nax1mális te:rh.e]-,áseket íg jó1 t'j::í.

4. BZ'* dia /Pulzugs zág'l l 5.BZ. dia /Térnyomás/ 6.sz.día
/Balkamrarnunka,/
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Vizsgríl.atí anyagunkban a nyu6a1-mí

t3 q,z eleőtópcsős terhelés végérelaus
]-3 megemelked.eti. 5 pe]íc píhenő mu].tán 90113 1015

volt. A nágodíkJ-épcsős terhe]"óe ].60/perc pulausszána 5

perc pihe án 98 ,5"! L}r3-re csökkent. Á nyuga1mí*

IzL)z ! tz Hgmm az el-sőJ.épcsős ter-
helés vé + ! wr1 Hgrnrn7re emelked'ett, 5 perc píhenő
utrín..l22r5 ! 1216 iIgmm volt. Á subrnaxímá1ís áJ-lapot
L6a ! 3a-r9 l{gnnm 5 perc e].teltéveI L2+ ! 13 '4 sgpm*re
estjkkent. Á d1aeto].és vérnyomás nyugaLomban 6711 ! tzi
e1s6J.épcs6s vógén 64,4 t ttr6; 5 pero -pihen6

.t
végén.|r . t .^ .t. --.a.*^*4*J'! j- á1]^*a.l-l^^* rn t rÁ.

munká t jelző vJ"ezonyszámot systolés vérnyomás,

árr eaorzatának ezred.részéveL feJeatítk ki.
Nyr'r.galomban 914 ! Ir6i -e1ső1épcg6s terhe].és végén !:7r2
! 3]i p1henőben 11'r1 r tr5; submaxínálíE á1Lapotban
25)B !-4r?; ! pere elteltdveL lr2r4 ! ?r4, ,

kípott . eredményeÍnk összefog]-a]_dan a 7 . SZ o díán ].át-
hatóak.

).
7. BZ: dia I

i

|.:

A E'zupergzóníkug állománynál ujabban urr.*r'u]
zott reptjlési pódok, a nelreaített njjreptÍlégL gyakoylatok
nagy éa pooszuídeJü gravltácÍós terhe]-ésseJ- j árnak' }i,z uJ
követelményekne\K megfeJ"elő optinlá]-ís fíz1kai kond1cíó és
cardíovggcularíg terhe1}r-et6sdg rneghatározására van-
ozükség. .s- kót1ópcs6s subfiaximális kerókpárergométeres l



5-

terhe16s során nért EKG és pu1zusozrírn va]-amínt vér-
nyomásreakc1ók a]-a.pJán ismertetjtÍk az optímálígnek -*
tarthetó reakcíókéareég negíté]-ósre szo}gáIó ér:tóke-
ket és azok azóráeaÍt, meJ-yek a1apJán rnegíté1het6 E
vízsgá]t saené)"y cardíovasculárís 3enüs6erónek ter-
helhet 6eége, e1J-enőrLzhet6 fj,zí.kaí kond"ícíóJ a-

A módgaer ugy€,nakkor a lateng IszB koraL cLiagnosatÍ- -

káJának ís egy1k módgzere. VízsgáJ.ataínk Je1ent6aégdt
az e].nu].t években a gzuperszóníkrrs repül$gépveaet6k-
ke1 szemben támasztott magasabb követe].mények huzzák
g]-á.
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5l P/HENI VÉaÉN 2. LtPcsÖ, rrnurtÉ:
suBMAX. Att.

5t P\HENÖ IITA'N

PutsusszA'M 47 + flr 5 119,3 ! 13 go,l ! 10,5 160 98,5 t 12,3

SYSTOLES
uÉnrtyottA's t2tl ! tz lhq ! l9,l t22F ! l,2,6 l6t{ + 3l,g l2t4 ! t5,5

DIASTOLES
uÉnNvoyAs 671 ! 12 6\,\ Í trI,6 T0r4 ! lo,,l 65 tt6 67,2 t 10,9

g,\ ! 1,6 17,2 t 3,,1 ,f ,lrl ! 1,5 25,9 ! \,7 t2|q ! 2,\
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