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1. fejezet A BIOLÓGIAI RENDSZEREK ÉRTÉKELÉSÉNEK PROBLÉMÁI

Bevezetés

A biológiai rendszerek állapotának leírására, az állapotváltozások regisztrálására

és az ezekből fakadó teljesítmények, teljesítményváltozások mérésére vagy csupán

becslésére sokféle mérőműszer, mérőkészülék vagy mérőrendszer áll rendelkezésünkre.

A mérési eljárás az ezekről szóló „üzeneteket”, a jeleket és az információkat juttatja el

hozzánk. A szelektív jelgyűjtés eredményeként kapott skálainformációt és szimbólumot

vagy szimbólumok közötti viszonyt (Schnell, 1985), azaz a mérési eredményt azonban

objektív mivolta ellenére is sokféleképpen ítélhetjük meg, ami a kérdésfeltevések válto-

zatosságából, az értékelők szakterületi orientáltságából és esetenként értelmezésbeli

különbségekből is fakad.

Jó példa erre napjaink divatos, „népbetegséggé” fejlődőkóros állapota a túlsú-

lyosság és elhízottság. Ennek megítélése sem egyértelmű, ami nemcsak metodikai kér-

dés, hanem a prevenció és a kezelés szempontjából fontos fizikai aktivitás, edzés adago-

lása szempontjából is perdöntőlehet (Faludi et al., 2007). A szakértők egy része e két

fogalmat – logikusan – a depózsírhoz köti, másik része pedig a gyors eredmény által –

indokoltan – a testarányhoz. A mért adatokon, tehát objektív alapon történőmegítélések

között, még kis-mintás összehasonlítás esetén is különbség van. Ezt a túlsúlyos és elhí-

zott kategóriákba való besorolások gyakoriságai közötti szignifikáns eltérés bizonyítja

(Zsidegh et al., 2006 ).

Még koncentráltabban jelentkezik ez a probléma a köznapi használatban terjedő,

régebben csak a sportban használatos fogalom, a kardiorespiratorikus állóképesség ese-

tében. Az élettannal hivatásszerűen foglalkozók ennek minősítéséhez több mért és szá-

mított adatot használnak – igaz, a betegekkel és sportolókkal foglalkozók más-más para-

métereket favorizálnak –, míg a sportgyakorlatban dolgozó szakemberek csupán az

oxigénfelvétel értékére koncentrálnak. Nem mindegy tehát, hogy az információtartalom
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mely részét emeljük ki, vagy a leíráshoz, jellemzéshez felhasználható adatok közül me-

lyeket tartunk fontosnak, melyeket használunk értékelésre.

Ez a problematikus sokféleség még fokozódik azáltal, hogy a rendszer vagy a

rendszer működésének megítélése általában több szempont szerint – más megfogalma-

zásban: faktoronként (egy rendszer legáltalánosabb jellemzője) – történik, ami megkí-

vánja a különbözőszakterületek képviselőinek együttműködését.

A teljesítménysport edzéselméletének egyik központi kategóriája az edzettség.

Az edzettségi állapot és változásának „mérésére” nem ismeretes semmiféle paraméter

vagy változó. Ezt a „tartós pszichofiziológiai állapot”-ot, melyet az edzésingerekhez

való adaptáció alakít ki, csupán összetevői mentén lehet leírni, melyhez sok-sok alkati,

élettani, pszichológiai jellemzőre és motorikus teljesítményre van szükség. Minden

szakterületen általánosan elfogadottá váltak azok a módszerek, mérési eljárások, melyek

eredményei felhasználhatók az állapot jellemzésére, de összefoglaló vélemény megfo-

galmazásáról nem számol be az irodalom (Nádori et al., 1994).

Nagyon hasonló a helyzet a biológiai fejlődés és érés nyomonkövetésekor, a

folyamat jellemzése során. A testméretekben, a testalkatban vagy a testösszetételben be-

következőspontán, vagy „edzésekkel” is befolyásolt változások leírására vannak elfoga-

dott paraméterek – a genetikai háttér mellett a környezet és az életmód hatásait is

magukban foglaló adatok – amelyek kétféle megoldást is kínálnak: a szomatotípus és a

növekedési típus alapján (Carter és Heath, 1990; Conrad, 1963) történőbemutatást.

Mindezek együttesen határozzák meg azokat az élettani és fizikai teljesítményeket,

melyek sok esetben mérhetők, másokban viszont csak becsülhetők, de mindenképpen a

fejlődés sebességének kifejezői.

A faktorok jellemzésére elegendőváltozót és paramétert ismerünk, de a faktorok

közötti összefüggések feltárásában és kölcsönhatásaik leírásában azonban még sok el-

lentmondás található, ami nem könnyíti meg a véleményalkotást. A habituális fizikai

aktivitás bizonyos testméretekben és a testösszetétel alakulásában is kedvezőirányú,

módosító hatását tapasztalta Malina és Bouchard (1991), míg Frenkl és munkatársai

(1998) keresztmetszeti vizsgálatukban a fizikai aktivitásnak az aerob teljesítményben és

testösszetétel-változásban kimutatható hatását elhanyagolhatónak ítélték.

A faktorok és ezek kölcsönhatásai viszont együttesen jellemzik a fejlődés folya-

matát, de hiányzik az integráló személy és a véleményét esetlegesen kifejezőparaméter.
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Mint látható, a diagnosztika vagy a változások követése több szakember közre-

működését, több helyszínen történőadatfelvételt jelent, s ez ennyi „mérési jegyző-

könyv”-et eredményez, melyek adatainak együttes kiértékelését és értelmezését elen-

gedhetetlennek véljük!

Ez azonban csak a szűken vett szakmai értékeléssel kapcsolatban megfogalma-

zott igény. Ehhez társulnak még az információelméleti követelmények is.

A mérés, az objektum által kibocsátott, információhordozó jelek felfogását, az

információ leválasztását és feldolgozását jelenti. A mérés a hírközlési rendszerek infor-

mációelméleti modelljének megfelelően az információ forrásától a felhasználóig tartó

adatközlési folyamatból áll, így a közvetített információ mennyisége, amely a kialakí-

tandó szakvélemény alapja, természetesen tükrözi a kommunikációs csatornák fizikai

tulajdonságaiból fakadó hiányosságokat is (Lee, 1960). Az üzenetek száma, illetve az

információ mennyisége a jelkészlet nagyságától, az üzenetek hosszától és a kommuni-

kációs csatornák minőségétől függ (Pierce, 1980; Reza, 1994). Tekintettel arra, hogy a

diagnosztikai mérőműszerek által regisztrált változók értékei zárt intervallumot alkot-

nak, az önálló mérési jegyzőkönyveken alapuló szakvélemények egyenként kevesebb

információt hordoznak, mint az összes mérési jegyzőkönyvet figyelembe vevő, és

ezáltal több szakértői véleményt integráló állapotmeghatározások. Ez a tény jelenti a

biológiai rendszerek, főképp az ember, állapotmeghatározásának egyik, információel-

méleti problémáját.

A másik problémát a rendszerről nyert adatok rejtik magukban. A mérőeszközök

által generált mérési jegyzőkönyvek, mint a rendszer állapotáról a felhasználó felé köz-

vetített üzenetek, a mért változók jelkészletéből, a változók belsőadatszerkezetéből, és a

mintavételi frekvenciából fakadóan sokszor redundánsak. Figyelembe véve, hogy egy

jel bekövetkezése függ az előzőjeltől, illetve a rendszer valamely időpontban észlelt

állapota függ a rendszernek a megelőzőidőszakokban észlelt állapotától – tehát rendel-

kezünk előzetes információval –, a megfigyelt rendszert jellemzőadatbázis terjedelme

növekszik, de redundanciája is nagyobb lesz és így a rendelkezésünkre álló, kihasz-

nálható információ-mennyiség is csökken.

Az információelméleti ismeretek (Fülöp, 1996) alapján egyértelmű, hogy az in-

tegrált értékelésre nem a rendszert jellemzőfaktorok és az azokat meghatározó, mérhető

tulajdonságok (paraméterek) számának növelése a megoldás, hanem a rendelkezésre
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álló információk hagyományostól eltérő, feltehetően, jobb kihasználása, azaz az infor-

máció-vesztés nélküli megítélés.

A biológiai rendszerek speciális termodinamikai, kibernetikai rendszerekként is

felfoghatók és ebből adódóan, feltehetően csak sajátos diagnosztikus paraméterrel jelle-

mezhetők. Specifitásukat az adja, hogy

 nyílt rendszerek: szemben az izolált rendszerekkel, képesek állandó energia, anyag és

információcserét folytatni a környezetükkel;

 munkavégzésre képes rendszerek: a felvett energiát képesek szabályozott módon más

energiafajtává alakítani;

 negentropikus, disszipatív rendszerek: azáltal, hogy a környezetükből felvett energiát

és energiahordozó anyagokat szervezetük állandó megújítására használják fel, és a

keletkezőentrópiát környezetükbe szétszórják (disszipálják), csökkenteni tudják saját

entrópiájukat (negentrópiát termelnek), s növelik struktúrájuk szervezettségét, belső

rendezettségét, komplexitását;

 önszabályozó rendszerek: az élőre a folyamatok szabályozottsága és programvezé-

reltsége jellemző. A programvezéreltség azt jelenti, hogy az információs alrendszer át

tudja adni a benne kódolt információt azoknak az egyéb rendszereknek, amelyek az

információ végrehajtásában részt vesznek. Ugyanakkor a szabályozottság révén a cito-

plazma történései, illetve a környezet vissza tud hatni az információs rendszerre, olyan

belsőinformációkat téve szabaddá, amelyek az élőrendszer homeosztázisát biztosítják;

 önreprodukáló rendszerek, rendelkeznek az öröklődőváltozásra és evolúcióra való ké-

pességgel, és halandónak kell lenniük (McArdle et al.,1985).

1.1 A vizsgálat célja és a megválaszolandó kérdések

A negentropikus, disszipatív rendszerekként aposztrofált biológiai rendszerek

diagnosztikája, állapotváltozásaik jellemzése során az eddigiekben sok szempont érvé-

nyesült. A szakmai értékelés megbízhatóságát természetesen a mérési eljárások validi-

tása és megbízhatósága mellett, többek között, az alkalmazott metodikák hozzáférhető-

sége (például: spiroergometria vagy Cooper teszt), a másodlagos tesztkritériumként is

ismert gazdaságosság (bőrredők mérése vagy BMI számolás) is befolyásolja.

Az iskolai- és a verseny-sportban alkalmazott diagnosztikai eljárások általában

valamely jól körülhatárolható struktúra (például: keringési rendszer, törzsizomzat, stb.)
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megnyilvánulását mérik és természetesen az állapot megváltozásának kimutatására is

ezeket az adatokat használják. A teljesítmények javulása mögött a struktúra megválto-

zását, fejlődését tételezik fel. Ez azonban csak részben igaz, hisz teljesítménynövekedés

tapasztalható akkor is, ha a struktúra nem változik, „csupán” javul a működése, ami mö-

gött a szabályozás megváltozása áll. A sportgyakorlat számára a legegyszerűbben meg-

figyelhetőa mozgásszabályozás finomodása, ami a „gyakorlottság”-ban nyilvánul meg.

A mért adattal/adatokkal jellemzett struktúra, vagy akár az egész szervezet „rendezet-

tebb” működésére viszont nehéz következtetni még sok adat alapján is! A fizikai aktivi-

tás vagy az edzés struktúraváltozást és szabályozásbeli javulást is okoz (Frenkl, 1990),

amelyekből legtöbbször csak a változásra utaló paramétereket (testméretek vagy test-

összetételi adatok) lehet mérni, az utóbbira pedig csak a teljesítményből (élettani vagy

fizikai) lehet következtetni.

A teljesítmény-élettanban a központi kategória az élettani teljesítőképesség,

melyhez a testi feltételek vizsgálata logikusan kapcsolódik (Faludi et al., 1999; Frenkl et

al., 1998; Mészáros et al., 1991; Mészáros et al., 1992; Rowland, 1990b; Rutenfranz et

al., 1981; Rutenfranz et al., 1990).

A humánbiológiában a testi fejlődés (felépítése, összetétele) és a vele járó fizikai

teljesítményváltozások leírása során törekedtek e két faktor összefüggéseinek feltárására

is (Othman, 2001; Tatár, 2004).

Vizsgálatunk célja tehát, hogy a különbözőfizikai aktívitású és nem aktív fiúk és

leányok testi fejlődését, a következményeként jelentkezőkardiorespiratorikus és moto-

rikus teljesítményeket elemezzük, valamint az állapotokat, illetve azok változásait egy

olyan integratív paraméterrel, a statisztikai entrópiával, írjuk le amely, mint a rende-

zetlenség-rendezettség mutatója, magában foglalja a szabályozás színvonalát is.

Választ kerestünk a következőkérdésekre:

1. A rendszeresen edző, 11-15 éves sportolók kardiorespiratorikus teljesítménye kü-

lönbözik-e a hipoaktív életmódot folytató, hasonló korú társaikétól, s ez a különb-

ség leírható-e az általunk választott, integratív paraméterrel?

2. Módosítja-e az eltérőfizikai aktivitás a 7-14 éves gyermekek testi fejlődésének és

állóképességének mutatóit, s ez a morfológiai és funkcionális különbözőség meg-

nyilvánul-e az integratív paraméter számértékeiben?
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3. Van-e különbség és kimutatható-e az általunk alkalmazandó paraméterrel az alapve-

tően különbözőfizikai aktivitású (testnevelési osztályos és normál iskolai testne-

velésben részt vevő) 7-11 éves fiúk és lányok testi fejlődésében, fizikai teljesít-

ményeik alakulásában?

1.2 Hipotézisek

A/ Amennyiben sportolókat és nem sportolókat hasonlítunk össze, akár longitu-

dinális, akár keresztmetszeti vizsgálatban, a legvalószínűbb feltételezés, hogy a spor-

tolók felülmúlják a nem sportolókat, függetlenül a vizsgált és összehasonlítandó jellem-

zőtől. Ez a magától értetődőfeltételezés jogos, hisz a rendszeres edzések hatására kiala-

kuló állapot, az edzettség, valamennyi összetevőjében magasabb szintet kíván és ered-

ményez, mint ami az edzetleneket jellemzi (Nádori et al., 1994). Akár a valamennyi

sporttevékenységhez szükséges alapvető, akár speciális, sportághoz vagy sportágcso-

porthoz kötődőtulajdonságról is legyen szó, az összehasonlítás legtöbbször egy tulaj-

donság, a mért fizikai teljesítmény vagy éppen a sportteljesítmény alapján történt és

történik. Az edzések valamely szervben vagy szervrendszerben kiváltandó alkalmazko-

dásra irányuló folyamat eszközei, amiket hatásaik szerint igyekeznek „izolálni” a sport-

gyakorlatban. Az edzés azonban a szervezetre, az egész rendszerre hat, így célszerűlen-

ne egy olyan jellemzőt találni, mely a rendszer egészét vagy egy szervrendszer működé-

sét írná le, s ezáltal az adaptáció integrált jellemzését adhatná.

Az edzések gyermekekre, fiatalokra, sportolók esetében az utánpótlás korúakra,

gyakorolt hatásaiból nagyon sok ismert. A keringési (pl. szívnagyság, ütőtérfogat, maxi-

mális perctérfogat), a légzőszervi edzéshatások (pl. maximális ventilláció, légvétel-vo-

lumen növekedése), a biokémiai jellemzők (pl. CP, ATP tartalom, PFK aktivitás) meg-

változásai összefoglaló munkákban (Mészáros, 1990; Rowland, 1990b;) megtalálhatók,

az integrált jellemzés azonban nem. Ezt küszöbölheti ki a rendszer entrópiájának meg-

határozása, mely a rendszer rendezetlenségét-rendezettségét jellemzi (Land és Elias,

2006). A sportolóknál az egyes szervrendszeri funkciók javulása mellett a rendszer mű-

ködése is megváltozik, szabályozása (másképpen, rendezett működése) módosul az ed-

zések hatására.

Feltételezhetjük, hogy a funkciók fejlődését és a szabályozottság tökéletesedését

a rendezettség magában foglalja, így a statisztikai entrópia alkalmas a sportolókat meg-
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különböztetni a nem sportolóktól, mert szervezetük vagy egyes szervrendszereik – ese-

tünkben a kardiorespiratorikus rendszer – jellemzőit integráló paraméter rendezettebb

működést ír le (Boschker és Bakker, 2002; Cordier et al., 1993; Csende et al., 2005).

B/ A gyermekek fejlődéséről is nagyon sok ismeretünk van, de még számos dol-

got nem sikerült tisztázni a szakterülettel foglalkozóknak. A genetikai tényezők alapve-

tően meghatározzák a fejlődés menetét, de a környezet hatásai is lényegesen módosítják

a jelentősen determinált folyamatot. Az elkülönítésük, a mérhetőjellemzőkben való ré-

szesedésük még tisztázásra vár. Amennyiben két iskoláskorú csoportot vizsgálunk, me-

lyeket egy szempont szerint különböztetünk meg, úgy véljük, a szempont hatását vizs-

gáljuk a gyermekek fejlődésére. Ez azonban csak jó közelítéssel igaz, hisz a szempont

hatásának mérhetőmegnyilvánulásait nemcsak a „szerzett”, hanem a „hozott” tulajdon-

ságok is meghatározzák. Ezt tudva mégsem mondhatunk le a környezeti hatások vizsgá-

latáról, de igyekszünk a vizsgálat feltételeit úgy biztosítani és a szempontot úgy defini-

álni, hogy nagy valószínűséggel nyilatkozhassunk a külsőhatásokról. A spontán szoma-

tikus fejlődés is befolyásolja az élettani teljesítmény-mutatók értékeit, de a rendszeres

fizikai aktivitás módosíthatja a szomatikus jellemzőket és bizonyos állóképességi telje-

sítmény-mutatókat. Tudjuk, prepubertás korban a testméretek növekedése, a testösz-

szetétel változása (relatív izomtömeg gyarapodása) már önmagában is a fizikai teljesít-

mény növekedésével jár együtt, viszont a környezeti hatások, főképp a habituális fizikai

aktivitás, kedvezőirányba módosít bizonyos testi jellemzőket (Malina és Bouchard,

1991; Mészáros, 1990; Rowland, 1996), tehát végeredményeképp jelentősen nőhet a fi-

zikai teljesítmény és a munkavégzést biztosító légzési-keringési rendszer jellemzőinek

színvonala!

Feltételezzük, hogy a fokozott aktivitás hatására a kardiorespiratorikus rendszer

edzettsége az aerob teljesítmény általunk mért jellemzőiben megnyilvánul, a testi jel-

lemzőkbeli változásoknak megfelelőjavulást meghaladja, ennek ellenére a szomatikus

jellemzők és a keringési rendszer mért mutatói között összhang valósul meg, s minde-

zeket a testi jellemzőkből és aerob teljesítmény-mutatókból számolt rendezettségi mu-

tató jól leírja. Ez pedig az aktív csoport nem-aktívakhoz viszonyított rendezettebb mű-

ködését mutatja.

C/ Az előzőkét vizsgálati elrendezésnél megfogalmazott feltételezésünkből kö-

vetkezik, hogy a prepubertáskorú gyermekeknek a sportolók edzésmunkáját időtartam-
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ban és gyakoriságban is megközelítő, szervezett aktivitása a testi fejlődést és a fizikai

teljesítményeket jelentősen módosítja. A testnevelési osztályos tanulók heti öt sport-

foglalkozása már „sportolói” szintűaktivitás, amely arra enged következtetni, hogy szo-

matikus fejlődésük és fizikai teljesítményeik következetesen felülmúlják a normál isko-

lai testnevelésben részt vevő, heti két aktivitást teljesítőkortársaikét. A sportfoglalko-

zásokon – testnevelési órákon és órán kívüli edzéseken – nemcsak képességfejlesztés

történik, nyilván koordinációs feladatokat is megoldanak, sportági technikákkal is is-

merkednek, ezeket tökéletesítik, tehát a pszichofiziológiai alkalmazkodás mellett tanu-

lási folyamat részesei is. Az entrópia pedig a tanulási folyamat „globális változója”

(Cordier et al., 1994; Lai et al., 2005; Perl, 2000), melyből következik, hogy a nagyobb

aktivitás e tanulás hatékonyságát is leíró paraméterben megnyilvánul.

Feltételezzük, hogy a testnevelési osztályok tanulói a lényegesen nagyobb akti-

vitásuk hatására a biológiai fejlődés elvárható mértékét meghaladó módon fejlődnek,

morfológiai jellemzőik és a társuló fizikai teljesítményeik – nemcsak fizikai tulajdonsá-

gaik magasabb és növekvőszintje miatt, hanem a tanulás eredményeképpen a koor-

dinációt igénylőpróbák eredményeiben is – lényegesen felülmúlják nem aktív társaikét,

a testi jellemzőik és fizikai teljesítményeik rendezettebben fejlődnek, s a rendszer mű-

ködését leíró entrópia értékeiben ez kifejeződik.

1.3 Korlátozó tényezők

A megbízható, és a sokaságot jellemzőkövetkeztetések levonásához alapvető

feltétel a minta meghatározott szempontú reprezentativitása.

A sportoló–nem sportoló összevetéshez sem lehet igazán reprezentatív mintákat

megvizsgálni korlátozott időtartam alatt. Vizsgált mintánk elemszáma e megkülönböz-

tetés szerinti összehasonlításhoz elegendőnek tűnik, de a korcsoportokra bontás után

már nem igazán képviselheti a sokaságot egyetlen alminta sem. Ezt döntően a nemspor-

toló minták elemszáma okozta.

Míg a sportolók spiroergometriás vizsgálatának költségét az egyesületek vagy a

szövetségek fizették, a nem sportolók saját költségükre, illetve e vizsgálatban vagy az

intézményben folyó más kutatásokban való közreműködésük fejében ingyen kapták

meg eredményeiket. Az utóbbiak létszámát az is csökkentette, hogy az adatfeldolgozás-

hoz csak azon vizsgáltak eredményeit használtuk fel, akik elegendőideig (10 percig)
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voltak képesek elviselni a terhelést, hogy az adatfelvétel frekvenciája és a változó idő-

sora megfelelőlegyen a statisztikai entrópia számolásához.

Az aktív és nem aktív valamint a testnevelési osztályos és normál iskolai osztá-

lyos csoportok összehasonlításánál a longitudinális vizsgálatok permanens problémája,

a lemorzsolódás, is akadályozta a reprezentatív minta eredményeinek prezentálását. Az

elsőösszehasonlítást egy budapesti iskola tanulóinál, míg az utóbbit egy vidéki nagyvá-

ros iskoláinak tanulóin végeztük. Mindkét helyszínen a lakóhely, de leginkább az isko-

laváltás, néhány esetben pedig az életkor előrehaladtával jelentkezőattitüdváltozás

okozta a minta kezdeti elemszámának csökkenését. Közrejátszott az is, hogy az adatfel-

vétel elsődleges célja a tudományos célú adatgyűjtés volt, de az egyénenkénti, folyama-

tos értékelésből, visszajelentésből fakadó, a résztvevők számára is hasznos információk-

ra nem fordítottak elegendőfigyelmet a szülők.

Tudatában vagyunk az elemszámból fakadó kétségeknek, de eredményeink be-

mutatását két indokkal tudjuk alátámasztani: a metodika újdonsága, illetve a hosszmet-

szeti vizsgálatok időtartama és adatfelvételi frekvenciája. E két indok ellenére is ered-

ményeinket deklaráltan csak a mintákra vonatkoztatjuk.

1.4 Adottnak tekintett tényezők

A kardiorespiratorikus rendszer jellemzésére a szokásos alapadatokat használ-

tuk a sportgyakorlatban előnyben részesített, számított adatokat (pl.: relatív oxigénfelvé-

tel, oxigénpulzus) nem vontuk be az analízisekbe. A terhelés során a mintavételi frek-

vencia is a szokásos (30 s-onként átlagolt érték) volt. A keresztmetszeti és hosszmet-

szeti, élettani paramétereket is tartalmazó vizsgálat terhelési protokollja eltérővolt, ami

a vizsgáltak életkora és a fizikai aktivitásbeli különbözősége (fizikailag aktív és ver-

senyszerűen sportoló) miatti kényszerűdöntés eredménye volt.

A fizikai aktivitás szerinti megkülönböztetést az iskolai testnevelési órai illetve,

az ennek dupláját meghaladó, rendszeresen végzett testmozgás alapján történt.

A testnevelési osztályos és normál iskolai testnevelésben részesülőalminták

megkülönböztetése értelemszerű, függetlenül a tagozatos osztályokba járó gyermekek

egyéb tevékenységétől, vagy esetleg már választott sportágától, amelyekben nagyon

eltérőheti edzésszámok is lehetnek. A normál iskolai testnevelésben részt vevők

iskolán- vagy tanórán kívüli aktivitásáról sem gyűjtöttünk adatot.
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A struktúra és a vele járó, feltételezhetően ebből is következőfunkciók alapján

történőegyüttes megítéléshez négy motorikus próba eredményeit használtuk fel. A

sportgyakorlatban elterjedt felfogással szemben ezeket nem nevezzük képességeknek

vagy készségeknek (Mészáros, 1990), mert ezek elsősorban elméleti konstrukciók. Elfo-

gadjuk, hogy valamely szerv vagy szervrendszer működési feltételeiből származtatha-

tók, de mennyiségi és minőségi jellemzőik nem hozzáférhetők, csupán a hozzájuk tarto-

zó teljesítményekből következtethetünk rájuk és a valódi alapmechanizmusokra vonat-

kozó ismereteink hiányosságát hivatottak leplezni. Ezért az alkalmazott négy próba

eredményeit következetesen teljesítményként értelmezzük, használatukat az előzmé-

nyekkel indokoljuk.

A Humánbiológiai Munkacsoport tagjai rendszeresen alkalmazták és alkalmaz-

zák (Mészáros, 2003; Szabó, 1977; Tatár, 2004; Völgyi et al., 2003; Zsidegh, 2004)

ezeket a motorikus próbákat annak ellenére, hogy a megfogalmazott aggályokkal egyet-

értenek, és hogy a próbák elsőalkalmazása óta eltelt időtartam alatt a teljesítmények

nagymértékűromlása megkérdőjelezi a próbák validitását.
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2. fejezet IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Bevezetés

E fejezetben felsorakoztatott munkák, természetesen, nem ölelik fel a problémá-

hoz tartozó teljes irodalmat. Erre nem is törekedtünk és nem is törekedhettünk. A három

alfejezet célja, tartalma és szerkezete közötti különbözőség részben tudatos, részben

kényszerűdöntés eredménye.

Az entrópia szinte felmérhetetlen irodalmából nagyon kevés, igazán releváns

munkát találtunk, ebből fakadt a kényszerűség. Az említésre méltóak közül viszont

tudatosan azokat választottuk, amelyek az entrópia széleskörűalkalmazási lehetőségét

bizonyítják, lehetséges számítási módozatairól (közelítő- vagy hozzávetőleges entrópia,

minta-entrópia, többskálájú entrópia) adnak információt, vagy amelyek áttételesen, de

kapcsolódnak problémánkhoz.

A szomatikus és motorikus fejlődéssel, valamint az élettani teljesítménnyel fog-

lalkozó munkák közül azokat az átfogó, általános érvényűmegállapításokat ismertető-

ket rendeztük, melyek a fejlődés, változás megítélésének problémájával is foglalkoznak.

2.1 Az entrópia, a rendezetlenség-rendezettség mutatója

A termodinamikából (Boltzmann, 1877) és az információelméletből (Shannon,

1948) származtatott fogalom gyakorlati használhatóságának példái előtt az entrópiáról:

"Shannon elmesélte Myron Tribusnak, hogy amikor az azóta híressé vált

egyenletét levezette, komoly gondot okozott neki, milyen nevet adjon a

"gyermeknek". "Először információnak akartam nevezni, de ez a szó túlsá-

gosan meg volt terhelve. Így elhatároztam, hogy "bizonytalanságnak" fogom

nevezni. Amikor a kérdést megvitattam Neumann Jánossal, jobb ötlete volt.

"Nevezze entrópiának  mondta. Két okból. Először is az ön bizonytalansági

függvénye a statisztikus mechanikában ezen a néven szerepel, így hát van
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már neve. Másrészt, s ez a fontosabb, senki sem tudja, hogy igazából mi is

az entrópia, s így, ha vitára kerül sor, ön mindig előnyben lesz."

(Tribus és McIrvine, 1971).

Az entrópia valamely rendszer szabályozottságának és komplexitásának statisz-

tikai számszerűsítése, mely a mért rendszerjellemzőadatok idősora alapján határozható

meg, s amelyet sokféleképpen számolnak és használnak (Land és Elias, 2005).

Az információelméletben hagyományosnak számító entrópiát (Cover és Tho-

mas, 1991; Ihara, 1993; Shannon és Weaver, 1949) szinte valamennyi tudományterüle-

ten alkalmazzák. A közgazdaságtanban a piacok (áru-, pénzpiac) működésének jellem-

zésére (Smith és Foley, 2002; Foley, 2003), a nyelvészetben az írott sajtótermékekben

„tematikus egységek” (meghatározott szókapcsolatok) előfordulásának rendszerességét

elemezték (Ferret et al., 2001), a szociálpszichológiában a csapatsport-játékosok do-

hányzási szokásának és gyakoriságának kialakulását, valamint a példaképek szerepét

vizsgálták (Rodriguez és Audrain-McGovern, 2004).

Napjainkban már minden szintűbiológiai rendszer működésének megítélésére is

alkalmas az entrópia (Singh, 1998). Elfogadottá, bizonyítottá vált, hogy a magas szintű

rendezettséget, komplexitást alacsony entrópia jellemzi és ez egyaránt érvényes populá-

ciókra, a sokaságot alkotó egyedekre és ezek nagyon precíz, akár molekuláris szintű

struktúráira is (Udgaonkar, 2001).

A biológiai rendszerek működésének magyarázatában, megítélésében egymástól

nagyon eltérően vélekedtek a magyar származású elméleti szakemberek. Bauer – aki a

biológusok közül elsőként kísérelte meg egy általános elmélet megalkotását és tisztázni

a fizika és a biológia viszonyát – által a termodinamikából átvett entrópia biológiai fo-

galommá is vált. Az Elméleti biológia (1935) írója az élőrendszerek fennmaradásának

feltételeként a permanens egyensúlytalanságot jelölte meg. Bertalanffy (1940) viszont

az egyensúlyi állapotra való törekvést – amelyet a rendszer az entrópiájának csök-

kentésével ér el és „erre konfigurálja struktúráját” – tartotta az élő, disszipatív rendszer

jellemzőjének, mert szerinte ezen nyílt rendszerek legfőbb jellemzője az entrópia

minimalizálása.

A fiziológiai, esetenként klinikai adatokra bevezették a közelítő- vagy hozzá-

vetőleges entrópia (Approximate Entropy) fogalmát is, mely az idősor jelmintázatainak

sokaságát egy kiválasztott, domináns jelmintázathoz hasonlítja (Pincus, 1991; Pincus és
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Goldberger, 1994), mely a szerv vagy szervrendszer „normális” (rendezettnek számító,

nem kóros) működését, állapotát jellemzi.

2.1.1 A keringési-légzési rendszer és az entrópia

E szervrendszer működésének vizsgálatára és változatos statisztikai módszerek-

kel történőösszehasonlítására „ideálisak” az entrópia értékek, hisz az egymást követő

ciklusok eltérése vagy változatlansága elegendőpontossággal megállapítható. Csupán

azt kell eldönteni, hogy az egyes ciklusokat mivel jellemezzék. A nehézséget inkább az

adatgyűjtés folyamata jelenti, különösen abban az esetben, ha nem valamelyik ciklus-

jellemzőt – mint diszkrét értéket –, hanem egész ciklusokat (pl. EKG vagy EEG hullá-

mokat) használnak az entrópia idősoraként.

Még az átlagember számára is evidens a félelem vagy szorongás és a légzés kö-

zötti kapcsolat, a pánik okozta rendezetlenség és légzési abnormitások ténye, melyek a

pánikbetegeknél lényegesen különböznek az egészséges ember reakcióitól. A légzés-

szám, percventilláció, CO2 és O2 parciális nyomás szórás- és entrópia-értékeiből a bete-

gek szignifikánsan rendezetlenebb működését állapították meg. A nemek közötti diffe-

rencia nem volt szignifikáns (Cardilora et al., 2004). Túlsúlyos és elhízott gyermekek

terheléses gázcsere-hányadosának és légzésfrekvenciájának rendezettsége a terhelés

időtartamának növelésével romlott (Biltz et al., 2007). Egészséges, 23-29 éves férfiak

légzési paramétereinek rendezettségét vizsgálták ébrenlétben csukott szemmel, és az al-

vás négy fázisában (Burioka et al., 2003). A pletizmográffal regisztrált légzőmozgás, a

légzés rendezettsége az egymást követőtudati állapotok szerint növekedett, mert az ent-

rópia szignifikánsan csökkent, a többi mért paraméterrel való kapcsolata szignifikáns

volt. Eredményeik alapján az entrópiát alkalmasnak tartják az agy és tüdőközötti össz-

hang jellemzésére.

A keringési rendszer entrópiával való jellemzéséhez alapvetően a szívműködés

vizsgálatából származó adatokat használnak. Ryan és munkatársai (1994) az „ütésről-

ütésre”, azaz minden szívverést magában foglaló entrópia-analízissel mutatták ki a ne-

mek és az életkori csoportok közötti különbséget. Az egészséges szívműködés rende-

zettségi jellemzőinek minél jobb megismerése érdekében pangásos szívelégtelen bete-

gek és egészségesek pulzusának állandóságát hasonlították össze. A rövid időtartamú

mintavétel eredményei az egészségeseknél a különbözőaktivitásokhoz való adaptációra

utaltak (Cysarz et al., 2007). Az R-R intervallumok összehasonlítása gyermekkortól az
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idős korig (>60 év) a rendezettség markáns különbségét és csökkenését mutatta (Pikku-

jämsä et al., 1999). A műtéti beavatkozásoknál használt, rapid inhalációval bejuttatott

kétféle altató hatását a „4 ütés entrópiá”-jával vizsgálva a keringés-szabályozás és a lég-

zés rendezettsége szignifikánsan romlott (Komatsu et al., 1998), egy másik vizsgálat-

ban pedig az atropin befolyásolta lényegesen az R-R stabilitást (Tulppo et al., 1996). Az

eszméletvesztéses rosszullétek R-R viszonyai is jól jellemezhetők az entrópia segítségé-

vel (Gerasimov és Ignatov, 2005; Kim et al., 2000; Tuzcu et al., 2006).

Nemcsak felnőttek, hanem magzatok és újszülöttek szívműködését is vizsgálták,

ahol az anyák egészségi állapota szerint kialakított három csoport intervallumait ele-

mezték entrópiával. A magzatok pulzusának összehasonlítása alapján a feltételezett

magzati elégtelenség és a savas környezet a pulzusszám rendezetlenségét okozza (Pin-

cus és Viscarello, 1992). A magzat szívfrekvenciájának szabályozottságát, rendezettsé-

gét a fiziológiás magzati fejlődés vagy a patológiás feltételek megjelenésének indikáto-

raként tartják (Cysarz et al., 2000). A 16-41 hetes magzatok MCG-jének elemzése

alapján a terhességi kor és az entrópia-csökkenés szignifikáns volt.

Az entrópia újszülötteknél is alkalmas a fejlődés és egészséges környezet hatá-

sának kimutatására. A koraszülötteknél az entrópia lényegesen megbízhatóbb diszkrimi-

nátora a rizikófaktoroknak és a magas rizikójú újszülöttek fiziológiai stresszének mint a

pulzusátlag (Verklan et al., 1999).

2.1.2 Az entrópia és a hormonális rendszer

A „szabályozás rendezettségének” jellemzésével döntően az egészséges és pato-

lógiás működés közti különbségek leírására összpontosítanak.

Az endokrinológiában szinte általános pulzatilis hormonszekréció vizsgálatában

az entrópiával való jellemzés sikeres eljárás még rövididejűadatgyűjtés esetén is, mert a

szekvenciális rendezetlenséget számszerűsíti. A növekedési hormon- és az ACTH szek-

réció is szignifikánsan rendezetlenebb volt az acromegaliában és a Cushing-kórban

szenvedőknél, mint az egészségeseknél. A hiperaldoszteronizmusos betegek hormonter-

melésének entrópiája szignifikánsan magasabb, azaz rendezetlenebb volt, mint az egész-

ségeseké, a tumoros betegeké és az egészségeseké is szignifikánsan különbözött (Pincus

et al., 1999; Siragy et al., 1995). A luteinizáló hormon (LH) szekréció nemtől, életkortól

és napszaktól függőrendezettségének vizsgálatában a nappali és éjszakai mennyiség kö-

zötti különbség nem volt szignifikáns, a felezési időazonos volt a nemeknél, a felnőtt-
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és prepubertás korban (Clark et al., 1997). A szimulált hormonmennyiséget, felezési

időt és pulzálást, valamint a tényleges LH szekréciót hasonlították össze Veldhuis és

munkatársai (2001), és arra a következtetésre jutottak, hogy ez az eljárás alkalmas a

komplex neurohormonális idősorok elemzésére.

A növekedési hormon (GH) entrópiája érdekes következtetésre juttatta Vahl-t és

munkatársait (1997), akik szerint a hasi kövérség mértéke inkább befolyásolja a hormon

mennyiségét és elválasztásának rendezettségét, mint az életkor és a nem. A 24 órás GH

koncentráció átlaga és az abdominális zsír mennyisége közötti negatív kapcsolat szigni-

fikáns volt, a nők felezési ideje és rendezettsége alacsonyabb volt, mint a férfiaké. Pu-

bertáskorú fiúk szekrécióját elemezve nagy eltérést tapasztaltak a vizsgáltak egyéni érté-

kei között, de ebben az életkorban a hormon mennyisége mégis szűkebb intervallumban

mozgott, mint a populációt jellemzőterjedelem (Martha et al., 1996). A 6 éves időtarta-

mú, 4 havonta ismétlődő, 23 egészséges fiú GH analízise szerint a szérumkoncentráció

rendezetlenebb prepubertás korban, mint a pubertásban vagy a postpubertásban (Pincus

et al., 2000). Idiopátiás növekedési zavarban szenvedőgyermekek vizsgálata során a

farmakológiai stimulációt követőGH termelés alapján kialakított csoportoknál a regiszt-

rált hormonkészlet és az IGF-1 koncentráció, valamint a szekréció rendezettségét leíró

entrópia közötti összefüggés szignifikáns volt (Rogol et al., 2003). Cushing-kóros bete-

geket azonos nemű, korú és BMI-jűkontrol csoporttal összehasonlítva a GH szekréció-

ból és felezési időből számolt entrópia szignifikánsan magasabb értékét tapasztalták a

betegeknél (van Aken et al., 2005).

Nappali és éjszakai mintagyűjtéssel vizsgálták egészséges fiatalemberek (21 év

átlagéletkorú) GH szekrécióját. Az alsó végtag és a felsőtest nagy izomcsoportjaira ható

erőedzést (rezisztencia-edzést) végzőknél az edzés „megzavarta” a szekréciót, rendezet-

lenebb lett a folyamat, magasabbak lettek az entrópia-értékek (Tuckow et al., 2006).

2.1.3 Az entrópia és a mozgásos teljesítmények

A nagy terhelésűedzések tervezését, és az adaptáció kialakulását a befolyásoló

paraméterek nagy száma és a sportoló–környezet interakcióinak sokasága miatt nehéz

megérteni, ehhez modellekre van szükség. Az edzések során végbemenőtanulási folya-

matot épp az interakciók nagy száma miatt az entrópia magas értékei jellemzik, az ent-

rópia csökkenése pedig a tanulás eredményes fázisba jutását, a tanultak megszilárdulá-

sának szakaszát jelzi (Perl, 2000). Edzéselméleti terminológia szerint a durva koordiná-
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ciós fázisban nagy, a finom koordinációs fázisban kicsi az entrópia értéke, csökkenése a

mozgás rendezettségével együtt változik. A mozgástanulás során a feladat bonyolultsá-

ga (melyet a mozgás térbeli, időbeli és esetenként a dinamikai jellemzői határoznak

meg) is befolyásolja a folyamat eredményességét. Számítógépes rendszerrel szimulálva

a mozgástanulást, Lai és munkatársai (2005) megállapították, hogy a képernyőn mozgó

jel sebessége és sebességváltozása (gyorsulás-lassulás) lényegesen megváltoztatja a

vizsgált személy által mozgatott, e célt követőjelének térbeli és időbeli pontosságát-

pontatlanságát, azaz a mozgás és eredménye, a trajektóriák rendezettségét a két-két

időpont közti helyzetváltoztatások alapján. A cél mozgásának változtatásaival 28-féle

tér és időáltal meghatározott feltételt vizsgáltak, s azt tapasztalták, hogy az entrópia

szignifikánsan növekedett a mozgáspálya „hosszabbodásával” (képernyőn való mozga-

tás!) és a sebesség növekedésével. Lényegesnek tartják, hogy az entrópia-analízis a

mozgáspályák olyan jellegzetességeit is feltárta, amelyek a hagyományos variabilitási

elemzések során nem kerültek felszínre.

Sportolók eszméletvesztéssel járó sérülés/baleset utáni felépülésének kontrollá-

lására alkalmazták az entrópiát Cavanaugh és munkatársai (2005). A testhelyzet szabá-

lyozását vizsgálták stabilométeren a test súlypontjának előre-hátra, valamint oldalirányú

kitérései alapján különbözősportágak (pl.: labdarúgás, rugby, hockey, stb.) képvise-

lőinél és egészséges nem-sportolóknál. A sérülés után 48 órával felvett adatokból szá-

molt entrópia-értékek alapján a sportolók szabályozásának színvonala az eszméletvesz-

tés ellenére is szignifikánsan magasabb volt, a szabályozás sérülés előtti szintje 3-5 nap

után áll helyre. Cavanaugh és munkatársai (2006) az alapvetően biomechanikai vizs-

gálat eredményeit informatívabbnak tartják, mint más szenzoros-, vesztibuláris- vagy lá-

tásvizsgálatokból nyert adatokat. A sérülést követőidőtartam alapján (48 óra, 48-96 óra)

kialakított sportoló csoportok és alsóvégtagi csont-izomsérüléses nem-sportolók ered-

ményeinek összehasonlítása, valamint a klinikai tünetekkel való összefüggése alapján az

entrópiát alkalmasnak tartják arra, hogy a „vissza a játékba” időpontjáról döntsenek.

Az emberi járás a jellemzésére is alkalmazták az entrópiát (Costa et al., 2003).

Az entrópia kiszámolásának új módszerét és új fogalmát, a „többskálájú entrópiát” is

bevezették nemcsak a lokomotoros tevékenységre, hanem általában a biológiai jelekre

(Costa et al., 2005). A vizsgáltak spontán járását a lépéshossz és egy adott távon a

lépésfrekvencia alapján jellemezték, majd ezt hasonlították a gyors és lassú járásukhoz.
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A negyedik feladatot a metronómmal diktált járási sebesség jelentette. Az alapvetően

módszertani munka bizonyította az eljárás alkalmasságát, mert az alapadatokból és a

skálázás utáni, csökkentett számú adatból számolt entrópia szignifikánsan különbözött.

A rendezettségben feltételezett eredmények beigazolódtak, a spontán járás entrópia-ér-

tékei alacsonyabbak voltak, mint a többi feladat során számolt entrópiák.

A sportteljesítmények és edzések által kiváltott hatások entrópiával való megíté-

lésére az irodalomban talált nagyon kevés adat döntően egy extrém sporttevékenységre

koncentrálódik.

Falmászók teljesítményét, az edzés hatékonyságát és a különbözőpszichés álla-

potok, elsősorban a szorongás, befolyásoló szerepét vizsgálta egy holland munkacso-

port. Munkájuk elméleti alapjait ugyancsak falmászókkal lefolytatott vizsgálatok ered-

ményei adták (Cordier et al., 1993; 1994). A kijelölt mászópálya ideális útvonalát a gya-

korlott falmászók pályagörbéje jelentette, ez volt a viszonyítási alap. A vizsgált szemé-

lyek mászását videóra rögzítették, s a test súlypontját egy fekete színű, elasztikus övre

rögzített marker mutatta. A felvételek frekvenciája alapján a súlypont digitalizálásával

az elmozdulások idősorához jutottak. Az ideális trajektóriától való eltérésekből a „geo-

metriai index” entrópiáját számolták ki. Kérdésfeltevéseiktől függően az entrópia mel-

lett mérték még a szorongás szintjét a GSR-rel validizált thermométerrel, alkalmanként

STAI-t és CSAI-2-t használtak, rögzítették a pulzusszámot Sporttester-rel (Polar), a má-

szások után laktát-szintet határoztak meg, az aktuális fizikai állapotot az izometriás

kontrakció erejével becsülték, miközben regisztrálták az izom elektromos aktivitását is.

A falmászásban gyakorlatlan 24 egyetemi hallgató tanulási folyamatát vizsgálva a ran-

dom módon összeállított csoportok eredményei közt lényeges eltéréseket tapasztaltak 5

mászás során. A videó-felvételen tanulmányozott pályateljesítést kétszer lassított, két-

szer normál sebességgel nézhették meg, majd következett a mászás. A „gyakorlott”

teljesítési móddal végrehajtott mászást produkáló csoport három mászás során rövidebb

időalatt teljesítette a pályát, mint a kezdőpályára jelölt és a szabadon pályát választó

kontrol csoport. Csupán az elsőés ötödik mászás időtartama volt statisztikailag azonos,

igaz, az átlagidők sem különböztek a csoportoknál. Viszont az entrópia az ötödik má-

szás kivételével szignifikánsan kisebb volt a gyakorlott pályát teljesítőcsoportnál, mint

a másik két csoporté, az öt mászás átlagértéke is szignifikánsan rendezettebb mászáso-

kat mutatott (Boschker és Bakker, 2001; 2002). Pijpers és munkatársai (2001) főiskolai
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hallgatók (n = 17) falmászó teljesítményét vizsgálták a fizikai állapotuk és a szorongási

szintjük függvényében. Szignifikáns különbséget tapasztaltak a jó és rossz kondícióban

regisztrált szorongási szintben, pulzusszámban és a pálya teljesítésének időtartamában

valamint a geometriai index entrópiájában. A magasabb szorongási szint megnövelte a

mászás időtartamát és rendezetlenségét. A szorongási szint manipulálása ( a mászófal

magasságának változtatása) mellett is vizsgálták 30 falmászó teljesítményét és tanulási

folyamatát (Pijpers et al., 2003). A tíznaponként sorra kerülőmászások előtt regisztrál-

ták a résztvevők szorongási szintjét thermométerrel, az izom fáradtságát pedig a szorító-

erőmérése közben az EMG spectrum-analízis mediánjának csökkenésével. Rögzítették

a pulzusszámot, a mászás után vérből laktátszintet határoztak meg. A mászások videó-

felvételei alapján a súlypont trajektoriájából kiszámolták a geometriai index entrópiáját.

A szorongási szint meghatározta a mászás időeredményét és végrehajtásának rendezett-

ségét, szignifikáns különbség volt mindkettőben, mely eredmények megegyeznek a

korábbi, tanulással és szorongással kapcsolatos megállapításokkal (Cordier et al., 1993;

1994; Mitra et al., 1998).

Több sportágat (tenisz, atlétika, súlyemelés, stb.) képviselőtizenöt olimpiai- és

világbajnok sportoló 18 testpontjának (Dempster, 1955) elmozdulásaiból számoltak ent-

rópiát Csende és munkatársai (2005). Az egész test entrópiája és a sikeresség között

szignifikáns összefüggést tapasztaltak. A világszínvonalú sportági teljesítmények entró-

piával való jellemzésének eredménye alapján ezt a sikeresség 90%-os megbízhatóságú

prediktorának tartják és a gyakorlati szakemberek számára nagyon használható eszköz-

nek, hogy a kondíció és a mozgás/sporttechnika fejlődését nyomonkövessék.

A falmászók mászó-teljesítményét és a világszínvonalú sportolók mozgását,

technikáját az ideg-izomrendszer közös produktumának vagy koordinációnak, régebbi

terminológia szerint ügyességnek is nevezhetnénk, ez a sportgyakorlatban természetes.

Lai és munkatársai (2005), akik egy egyszerűmozgás pályájának elmozdulásaiból szá-

moltak entrópiát, „összetettsége” miatt megkérdőjelezik a „neuromuscular skill” entró-

piájának jogosságát.

Érdekességként, az entrópia széleskörűalkalmazásának bemutatására említjük

meg, hogy az iskolában előforduló sportsérülések rizikócsoportjainak meghatározására

is használták (Vorko-Jovic et al., 2001). Eredményük szerint a labda okozta zúzódás a

legnagyobb veszély az iskoláskorú gyermekeknél.
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Hristovski és munkatársai (2006) a kezdőökölvívók ütésfrekvenciájának és a két

kéz ütéseinek összehasonlítására ajánlják az entrópiát.

Chatterjee és munkatársai (2001) pedig negyven világszínvonalú golfozó ütései-

nek entrópiáját számolták ki, akik 1934 és 2001 között rendezett Mester tornákon sze-

repeltek.

2.2 A szomatikus és motorikus fejlődés általános jellemzői

2.2.1 A testi fejlődés és a testösszetétel

A posztnatális növekedés és fejlődés egyénenkénti mintázata, éppen a jellegek

genetikai meghatározottsága következtében általában nagyon hasonló, de ennek ellenére

az egészséges gyermekek növekedési sebessége, testi felépítése és testösszetétel jellem-

zői közötti egyéni differenciák is jelentősek lehetnek. A folyamat direkt jellemzők alap-

ján történőtanulmányozása vagy éppen minősítése korlátozott, hiszen a testméretek, a

testarányok vagy a testösszetétel jellemzők korfüggőváltozásának regisztrálásával a jel-

lemző„kimenetet” számszerűsítjük és nem a kiváltó okokat. További értelmezési korlát

az, hogy a különbségek okai alapvetően a gyakran nehezen kategorizálható külsőkör-

nyezet hatótényezői között keresendők (Kuczmarski et al., 2000).

A testi fejlődés két, leggyakrabban tanulmányozott jellemzője a testmagasság és

a testtömeg. A termet növekedése 7 és 14-15 éves kor között az adatgyűjtés geográfiai

lokalizációjától és a jellemzőéletszínvonaltól függetlenül lineáris, míg a tömeg biológi-

ai szabályozás hatására kialakult növekedési mintázata inkább exponenciális (Eiben et

al., 1992; Roche et al., 1996). A pubertást közvetlenül megelőzővagy még néha a pu-

bertásban is jellemzőmérsékelt testtömeg növekedési sebesség-csökkenés azonban az

ezredfordulót követően vizsgált gyermekeknél általában nem bizonyítható.

Egybehangzó a vizsgálók (Ogden et al., 2002; Tóth és Eiben, 2004; Mészáros et al.,

2006) véleménye abban, hogy e megváltozott mintázat egyértelműen környezeti hatás,

vagyis az energia-bevitel és a felhasználás arányának tartós megbomlása eredményezi a

jelenséget. Egy további következmény az, hogy a testtömeg pubertáskori növekedési

lökése (éppen a markáns tömegnövekedés következtében) kevésbé kifejezett, mint nor-

mál biológiai szabályozás esetén (Cole et al., 2000). A folyamatosan és a gyermek-

fejlődés szempontjából több vonatkozásban kedvezőtlenül változó külsőkörnyezeti

hatások azt is eredményezik, hogy a testmagasság és a testtömeg fejlettségi mutatóként
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való alkalmazhatósága (egyének vagy statisztikai értelmezés szerinti kis csoportok ese-

tén) nem egyforma. A testmagasság érvényes centilisei alapján történőminősítés (a mé-

ret bizonyítottan indirekt jellege ellenére) pontosabb, a tömeg alapján történőilyen jel-

lemzés viszont gyakran félrevezető(Roche, 1999). A téves megítélés alapvetően abból

ered vagy eredhet, hogy a testmagasság növekedése során a gyermek csak szélsőséges

hatások eredményeként vált fejlődési csatornát, míg a testtömeg alapján ez nagyon

gyakran előfordulhat (Mészáros et al., 2007).

A fentiek értelmében talán nem szorul részletes indoklásra néhány humánbioló-

gus álláspontja, mely szerint a gyermekfejlődés jellemzése nem nélkülözheti a testösz-

szetétel, de elsősorban a depózsír mennyiségének becslését (Maynard et al., 2001; Zsá-

kai és Bodzsár, 2007). A tápláltsági állapot jellemzésére kifejlesztett eljárások két (a

megbízhatóság alapján) szélsőségét képviseli a test sűrűségének számítása és a testtö-

meg index (BMI). Az elsővel nyert eredmények áttekintését az eljárás korlátozott alkal-

mazhatósága (Roche et al., 1996a) miatt, a BMI-re vonatkozó irodalmi adatokat a test-

tömeg-testmagasság aránnyal végzett becslés pontatlansága (Neovius et al., 2004) miatt

itt mellőzzük. A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom, továbbá a sovány

testtömeg korfüggését Malina (1989) nagy elemszámú vizsgálatban elemezte. A hazai

humánbiológiai közleményekben a depózsír korcsoportok közötti különbségeit általában

reprezentatív, keresztmetszeti adatfelvétel alapján jellemzik a vizsgálók (Prókai et al.,

2007; Zsidegh et al., 2007). Eiben és munkatársai (1992) közölték ugyan a bőrredővas-

tagságok korfüggését, de sem az abszolút, sem pedig a relatív testzsírtartalom átlagok

nem szerepelnek e munkában. A keresztmetszeti és a hosszmetszeti elemzés eredmé-

nyeként megállapítható, hogy a fejlődőszervezet zsírtartalmának és sovány testtömegé-

nek változása eltérőmintázatot eredményez. A biológiai szabályozás eredményeként 7

éves kortól kezdődően a leányok testtömeg százalékában megadott testzsírtartalma fiatal

felnőttkorig nő. A fiúk mintáiban egy általában 12 éves kori „csúcspontot” követőrela-

tív testzsírtartalom csökkenés a jellemző. Malina hangsúlyozza azonban, hogy a bioló-

giai szabályozás eredményeként kialakult depózsír növekedés sohasem lehet kritikus,

vagyis nem éri el még a túlsúlyt jelentőmennyiség alsó határát sem. Taeymans és mun-

katársai (2007) longitudinális vizsgálatban bizonyították, hogy a gazdaságilag fejlett or-

szágokban a biológiai szabályozás hatásait a környezeti tényezők jelentősen módosítot-

ták. Az egészségi állapot szempontjából már kritikus testzsírtartalmú vizsgáltak száma
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már az elsőadatfelvétel időpontjában is nagy, továbbá a kor függvényében a minősítés

nem javul, hanem szignifikánsan romlik. A túlsúly és az elhízottság nagy gyakorisága

azonban nemcsak Belgiumban jellemző. A WHO (1998) közlése szerint ez szinte világ

jelenség, az epidémia sajnos elérte Magyarországot is (Prókai et al., 2007; Szakály et

al., 2007; Zsákai és Bodzsár, 2007). Eredményeink értelmezésekor tehát ez a hatás lehet

az egyik markáns módosító tényező. Ilyen alapon szükséges annak elemzése is, hogy

milyen relatív testzsírtartalom jelenti azt a mennyiséget, amely már egészség kockázat-

ként vagy teljesítményt csökkentőhatásként értelmezendő. Ebben a kérdésben sem egy-

behangzó a vizsgálók véleménye. Lohman (1992) kritikusnak ítéli a fiúk 25%-ot meg-

haladó testzsírtartalmát. A leányok csoportjában ez az alsó határ 27%. Kemper (1995)

minősítése ennél szigorúbb. A férfiak esetében 22, a nők mintáiban 25%-ot jelöl meg a

szerzőolyan értékként, melynek egészséget veszélyeztetőkövetkezményei már fiatal

felnőtt korban is bizonyíthatók. A depózsír és a fizikai (élettani) teljesítmény kapcso-

latára vonatkozóan is nagyon különbözőek a vélemények. Mohácsi és Mészáros (1986)

az elsőosztályú labdarúgók kívánatos relatív testzsírtartalmát kevesebb, mint 13%-ban

jelöli meg. A szerzők tapasztalatai szerint ez a mennyiség még nem csökkenti a fizikai

és élettani teljesítményt. Prókai és munkatársai (2003) nem sportoló általános iskolások-

nál 22% relatív testzsírtartalmat tekintik kritikus határnak az állóképességi teljesít-

mények esetében, míg a döntően robbanékony erőt feltételezőpróbákban csak a na-

gyobb, mint 25% depózsír mennyiségnek volt bizonyítható hatása. A nagy különbségek

ellenére nem humánbiológiai paradoxon, hogy az egészség-szempontú és a teljesít-

mény-szempontú megközelítés is valós lehet.

A testösszetétel jellemzése azonban nem lehet független a testi felépítés sajátos-

ságaitól sem. A konstitúció (morfológiai alkat) jellemzésének két szakirodalmilag elfo-

gadott és széles körben alkalmazott módszere ismeretes. Ezek:

- az antropometriai szomatotípus meghatározása (Carter és Heath, 1990), és

- a növekedési típus (Conrad, 1963) jellemzése.

Miután a növekedési típust bemutató indexek kapcsolata gyermek- és serdülőkorban a

motorikus teljesítményekkel szorosabb, mint a szomatotípus komponenseké (Mohácsi et

al., 1996), e rövid áttekintésben ez utóbbival nyert eredményeket elemezzük. A növeke-

dési típus korfüggése nemenként különbözőmásodfokú átlagsorral jellemezhetőmind-

két nemben (Szmodis et al., 1976), azonban a metrikus (nyúlánksági) és plasztikus (ro-
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buszticitási) index által megrajzolt trendek nem tekinthetők időben változatlannak. Az

egymást követőgenerációk növekedési típusában a különbségek bizonyíthatók. A nem-

zedéki változás néven összefoglalt jelenség is alapvetően a külsőkörnyezet módosulá-

sainak a következménye (Wolanski, 1978). A szekuláris trendnek napjainkban vannak

olyan jellemzői, melyeket a népesség állapota szempontjából pozitívnak minősítünk (pl.

a magasabb termet, a nagyobb születési tömeg), de vannak olyan következményei is,

melyeket nem minősíthetünk pozitívnak. Ez utóbbiak közül Magyarországon a morfoló-

giai alkat nyúlánkságának a fokozódása (Othman et al., 2002), a test zsírtartalmának a

növekedése (Ihász et al., 2005), továbbá a gyermekek és serdülők fizikai teljesítményé-

nek a csökkenése (Tatár et al., 2005) érdemel figyelmet.

A mért és a számított jellemzők értelmezése a humánbiológiában sem lehet

egyetlen alapú. A morfológiai alkat nyúlánkságának fokozódása valóban lehet a szeku-

láris trend egyik jellemzője (biológiai hatás), de nyúlánkabb alkathoz társuló szignifi-

kánsan nagyobb depózsír mennyiség értelmezésekor már egyértelműen a korábbiakhoz

viszonyítottan megváltozott környezeti tényezőkre kell gondolnunk. A környezeti té-

nyezők (pl. az életmód) hatásai viszont szoros korrelációban vannak egymással, tehát

szinte „szükségszerű” (de semmiképpen sem pozitív következmény) az, hogy a nagyobb

depózsír mennyiség és a depózsír növekedéséhez vezetőhipoaktív életmód eredménye-

ként csökken a fizikai teljesítmény. Tomkinson és munkatársai (2003) felhívják a fi-

gyelmet arra is, hogy a szekuláris trend negatív következményei csökkenthetők vagy ép-

pen teljes mértékben megelőzhetők, amennyiben az intakt biológiai szabályozáshoz

szükséges ingereket tudatosan pótoljuk. Magyarországon pillanatnyilag csak ott tartunk,

hogy a gyermekorvosok, testnevelőtanárok és humánbiológusok azonosították a kieső

ingereket, de a hatékony beavatkozás tervezése és főleg finanszírozása már nem kom-

petenciájuk.

2.2.2 A motorikus fejlődés

Az egészséges gyermekek izomereje és a fizikai teljesítménye jelentősen növek-

szik a kisgyermekkor és a serdülőkor között, de a korfüggőváltozások mintázata tulaj-

donságonként nem teljesen azonos, ha különbözőjellegűpróbákkal elemezzük azokat.

A felsővégtag statikus erejének korfüggése 6-15 éves kor között a különbözőtesztekkel

jellemezve általában lineáris, míg a kar és a törzs erő-állóképességének változása inkább

másodfokú görbével írható le pontosabban (Malina et al., 2005). A motorikus fejlődés
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bonyolult koordináció-változás eredménye is a különbözőugrásokat, dobásokat és gyor-

sasági komponenseket is tartalmazó próbákban, vagyis ezek eredményét a gyakorlás je-

lentősebb mértékben növeli, mint a statikus erőt feltételezőteljesítményekét. A bioló-

giai fejlődésmenetet stimuláló habituális fizikai aktivitás mellett e próbaeredményekben

a korfüggőváltozás általában lineáris (Beunen, 1996). Mivel a különbözőországokban,

de gyakran még egy-egy ország különbözőrégióiban is a teljesítmények és a teljesít-

mény-változások minősítésére használt próbák jelentősen eltérőek, a direkt összeha-

sonlítás korlátozott. Ennek csökkentésére Malina (2000) a hosszmetszeti vizsgálatok

eredményeinek összehasonlítására a kiindulási érték százalékában kifejezett különbsé-

geket javasolja egy lehetséges eljárásként. Ilyen összehasonlítás után a szerzőarra kö-

vetkeztetett, hogy az erőt, robbanékonyságot és gyorsaságot feltételezőteljesítmények-

ben a változás mértéke és sebessége szoros kapcsolatban van a test méreteinek változási

sebességével. Azonban a kapcsolat számszerűsítésére általánosan alkalmazott lineáris

korrelációs együtthatók nem adnak felvilágosítást az ok és okozat mennyiségi jellemző-

iről.

Szinte önálló entitást képviselnek a szakterületen az állóképességet becslőpró-

baeredmények, még akkor is, ha a tulajdonság minősítésének fókuszában nem a sport-

teljesítmény áll, hanem csak „egyszerűen” a gyermek vagy serdülőhosszabb távú

egészségkilátásai (Huang és Malina, 2002). Az állóképesség jellemzésére valójában két

módszer alakult ki (Rowland, 1996):

(1) meghatározott táv teljesítésére fordított időmérése,

(2) meghatározott időalatt teljesített távolság mérése.

Szinte külön tanulmányt igényelne a döntően versenysport célzatú távolság objektív ala-

pon történőkijelölése is, de hasonlóan nehéz, a főleg egészség központú megközelíté-

sekben alkalmazott adekvát időtartam meghatározása is (Rowland, 1994).

Felnőttkorban általában igaz lehet az állítás, hogy a fizikailag aktív ember szív-

vérkeringési állóképessége is kedvezőbb, viszont gyermekeknél ez a vélt vagy valós

összefüggés inkább csak esetleges, mint bizonyított. Morrow és Freedson (1994) 10 kü-

lönbözővizsgálat eredményei alapján meta-analízissel elemezte a rendszeres fizikai ak-

tivitás mennyisége és az aerob teljesítmény közötti kapcsolatot. Mindössze az elemzett

tanulmányok felében volt szignifikáns a két változó kapcsolata, de a korrelációs együtt-

ható alig haladta meg a 0,20-ot. A szerzők három lehetséges magyarázatot kínálnak
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(feltételes módban fogalmaztak) az eredmény értelmezéséhez. a/ A napi fizikai aktivitás

mérése nem volt megfelelően precíz az elemzett vizsgálatokban. b/ A gyermekek és ser-

dülők kardiorespiratorikus állóképessége jobb, mint a felnőtteké. c/ Az a lehetőség sem

zárható ki egyértelműen, hogy gyermekkorban valóban nincs statisztikai vagy biológiai

kapcsolat a habituális fizikai aktivitás és a kardiorespiratorikus állóképesség között.

Az egészségszempontú megközelítésben fontos lehet Bouchard (2000) tapaszta-

lata: A gyermek nagyon gyenge kardiorespiratorikus állóképessége ugyanolyan súlyú

rizikó-tényező, mint a túlsúly vagy éppen az elhízottság.

A gyermekek és serdülők kardiális állóképességére vonatkozóan az utóbbi évek-

ben nyert hazai tapasztalatok a mérés vagy a becslés módszerétől függetlenül riasztóak.

Uvacsek és munkatársai (2007) 7-14 éves fiúk nagy mintáinál, a 400m és az 1200m fu-

tás idejével jellemezték a tulajdonságot. Az 1970-es évek közepén gyűjtött időeredmé-

nyek átlaga élettani és statisztikai megközelítés alapján is jelentősen jobb volt mind a 8

korcsoportban, mint 2005-ben. Nem kedvezőbb a helyzet akkor sem, ha futóteljesítmé-

nyek változása alapján minősítünk (Vajda et al., 2007). Morrow és Freedman (1994)

gondolatmenete alapján nem kizárt, hogy a módszer (a táv) megválasztása ezekben a

vizsgálatokban sem volt megfelelő, de magyarázatként sokkal valószínűbb a negatív

környezeti hatások együttese és a jelentős mértékben csökkent rendszeres fizikai aktivi-

tás.

2.3 A gyermekek és serdülők élettani teljesítményének jellemzése

Az élettani teljesítményt leggyakrabban a különbözőmotorikus próbákban elért

eredmények, az eredmények változása alapján becsüljük, és mint minden becslésnek,

ennek is vannak jól ismert korlátai. Laboratóriumi körülmények között az élettani telje-

sítőképesség egyes komponensei pontosabban mérhetők. Nem hagyhatjuk figyelmen kí-

vül, hogy a laboratóriumi vizsgálatok során is az egyes szervek vagy szervrendszerek

teljesítmény-jellemzőit regisztráljuk és a minősítés számtalan ismereten alapuló szinté-

zis eredménye. A terheléses gázanyagcsere funkciók jellemzésekor általában a maximá-

lis fizikai teljesítményhez tartozó jellemzőket értelmezzük. Ezek a leginformatívabbak,

mivel a szubmaximális tartományok meghatározása még napjainkban sem egységes.

A teljesítmény-élettanban valamilyen félreértelmezés vagy lényeges ismeret hiány

következtében szinte kitüntetett (abszolutizált) mérőszám a vizsgált abszolút értékben
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megadott vagy a testtömeg 1 kilogrammjára vonatkoztatott oxigén felvétele. Az adatfel-

vétel és az értelmezés során azonban mindig szem előtt tartandó Rowland (1996) négy,

fontos „figyelmeztetése”:

• A testtömegre vonatkoztatott, maximális oxigénfelvétel csak az azonos biológiai

fejlettségűvizsgáltak állóképességi teljesítményének összehasonlításakor meg-

bízható mutató.

• A kardio-pulmonáris fittség a gyermekek állóképességi teljesítményének csak

egyik jellemzője.

• A test zsírtartalmának változása értékelhetően módosíthatja a mérőszámot anél-

kül, hogy a vizsgált kardiorespiratórikus teljesítménye változott volna.

• A testtömeg-relatív oxigénfelvétel értelmezése a leadott fizikai teljesítmény fi-

gyelembe vétele nélkül általában félrevezető, a megítélés szinte mindig hibás.

Az abszolút aerob teljesítmény (l × min-1) fejlődését longitudinális vizsgálatban

elemezte Mirwald és Bailey (1986). A több mint 20 éves közlés eredményeit a mai na-

pig is referenciának tekinthetjük. A maximális oxigénfelvétel növekedése a pubertás

előtt átlagosan 200 ml évente. A pubertást követően a növekedés sebessége kismérték-

ben nőa fiúk csoportjaiban és szinte platózik a leányokéban. A testtömegre vonatkoz-

tatott aerob teljesítmény korfüggésére vonatkozó adatok már kevésbé konzisztensek.

Mirwald és Bailey vizsgálatában ez a mérőszám egy relatíve stabil jellemző, míg Davies

és munkatársai (1997) tapasztalatai szerint a testtömegre vonatkoztatott oxigénfelvétel

is növekszik (igaz csak kismértékben) az életkorral. A különbözőmintázatok valószínű-

en a vizsgált minták sajátosságaiból is eredhetnek. A hazai szerzők közül Mészáros és

munkatársai (1996) a relatív aerob teljesítmény lassú, de növekvőtrendjét tapasztalták a

valóban sportolónak minősített (minimálisan heti 5 edzés) gyermekeknél, míg Frenkl és

munkacsoportja (1998) a kevésbé aktívaknál (maximálisan heti 3 edzés) a mérőszám

változatlanságáról számolt be.

Noha a felkészült vizsgáló kezében a maximális aerob teljesítmény is fontos in-

formáció lehet, a növekedés és az érés folyamatában figyelmet kell fordítanunk arra is,

hogy a gyermek a nyugalmi oxigénfelvételét hányszorosára tudja növelni maximális in-

tenzitású munkavégzéskor. Robinson (1938) ezt az arányszámot „aerobic scope”-nak

nevezte (tartalmi fordításban ez: funkcionális aerob tartalék, aerob rezerv). Rowland

(1996) megfigyelése szerint a 9 éves biológiai korú gyermekeknél ez az arányszám ki-
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sebb, mint 10, a posztpubertásban viszont meghaladja a 14-15-öt. Krahenbuhl és mun-

kacsoportja (1989) szerint a funkcionális aerob tartalék szorosabban korrelál az állóké-

pességi teljesítményekkel (futási idő, teljesített távolság), mint maga az abszolút vagy

relatív oxigénfelvétel.

Rowland (1996) a mérhetőfizikai teljesítmény és az aerob teljesítmény kapcso-

latának értelmezéséhez a következőkre hívja fel a figyelmet:

▪ A funkcionális aerob tartalék jelentősen nőaz életkorral.

▪ Az állóképesség korfüggőnövekedésekor tekintettel kell lennünk az oxigén

felhasználás gazdaságosságának a növekedésére is a szubmaximális és maxi-

mális intenzitás-tartományokban.

▪ A gyermekek és serdülőkorúak állóképességi teljesítményének spontán növe-

kedésekor figyelembe kell vennünk a teljesítményben szerepet játszó, nem ae-

rob komponenseket is (például: testmagasság, relatív testzsírtartalom, sovány

tömegre vonatkoztatott oxigénfelvétel).

A terhelés alatti oxigénfelvétel értelmezése azonban nem lehet megalapozott az

ilyen tekintetben csupán „kiszolgáló szervek” (szív, légzőrendszer, szöveti anyagcsere)

korfüggőméret- és funkcionális állapot változásainak ismerete nélkül.

Az újszülött testtömeghez viszonyított szívtömege nagy és ez az arányszám

folyamatosan csökken a gyermekévek alatt (Rowland, 1991). Ennek ellenére a szívtelje-

sítmény szinte folyamatosan nő. Az echocardiográfiás vizsgálatok tapasztalatai szerint a

gyermeki bal kamra növekedése szorosabb kapcsolatban van a testfelszín változásával,

mint a tömeg növekedésével. E kapcsolat értelmezése azonban nehézségekbe ütközhet

például olyan esetekben, amikor a testfelszín növekedését a depózsír felhalmozása

okozza elsősorban (Seo et al., 2000). Az életkor függvényében nagyobb nyugalmi és a

terhelés alatti szívteljesítmény tehát nem a tömeghez viszonyított méretben, hanem a

szívizom funkcionális érésében keresendő. Miután a maximális terhelések alatt a gyer-

meki szívfrekvencia a kor függvényében jelentősen nem változik, vagy kismértékben

csökken, kézenfekvőa pulzustérfogat változásának elemzése. Gyermekkorban a terhelés

alatti pulzustérfogat szinte lineárisan nőaz életkorral, de változatlan abban az esetben,

ha a kilökött vértérfogatot a testtömeghez viszonyítjuk (Rowland, 1996). A terhelés

alatti pulzustérfogat egyik megbízható becslése az oxigénpulzus. Washington és mun-

katársai (1988) szoros lineáris kapcsolatot talált (r = 0,88) az oxigénpulzus és a testfel-
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szín között 7-12 éves gyermekeknél. Következtetésük az, hogy a gyermekek pulzustér-

fogata nyugalomban is és terhelés alatt is a testméretek növekedésével párhuzamosan

változik. A gyermeki pulzustérfogat terhelés alatti jelentős növekedésében a felnőttek-

nél leírtakkal megegyezőmechanizmusok feltételezhetők. Ezek: a szisztolét követőki-

sebb reziduális volumen és a szívizom fokozottabb kontraktilitása. A gyermekekre vo-

natkozó mért adat azonban kevés. Oyen és munkatársai (1987), gyermekek fekvőhely-

zetben végzett szubmaximális terhelése során a bal kamra összehúzódásának a fokozó-

dását a nyugalmihoz viszonyított 37-46%-ban jelölték meg. Parrish és munkatársai

(1985) a terhelés alatti bal kamra térfogatot nagyon variábilis mérőszámnak minősítik,

de a bal kamra térfogat szisztole alatti csökkenését konstansnak (29%) ítélik. Rowland

(1996) korábban már idézett gondolatmenete szerint, miután a gyermeki maximális

szívfrekvencia a kor függvényében csak kismértékben változik, az idősebb gyermekek-

nél mérhetőnagyobb perctérfogat a nagyobb pulzustérfogat következménye. A rendsze-

resen nem sportoló gyermekek maximális perctérfogat átlaga 9 éves korban 12,5 liter,

ugyanezen fiataloknál 19-20 éves korukban 21 liter. A gyermeki szív egyik jellemző

sajátossága továbbá, hogy a maximális oxigénfelvétel 60-63%-ának elérése után a

pulzus-térfogat növekedése már nem jellemző, a nagyobb perctérfogat a továbbra is

növekvőpulzusszám következménye (De Simone et al., 1998).

A maximális oxigénfelvétel másik, részben indirekt, részben direkt meghatározó

tényezője a légzőrendszer teljesítménye. Az óvodáskor kezdetétől a pubertás kiteljese-

déséig a tüdőtömege mintegy háromszorosára növekszik (3 éves korban átlagosan 211

g, a pubertásban 640) (Ross Laboratories, 1970). Ezen időalatt a vitális kapacitás 1400

ml-ről átlagosan 3000 ml-re nő, és a maximális oxigénfelvétel a kisgyermekkori adat 2-

2,5-szerese. A tüdőméretének növekedésével szinte párhuzamosan változik a diffúziós

kapacitás is, amely elsősorban a kapilláris hálózat növekedéséből ered, de ezzel egyidő-

ben növekszik a hemoglobin oxigénkötőképessége is (Hibbert et al., 1995).

A gyermekek terhelés alatti légzésfunkcióját a felnőttekéhez hasonlóan a maxi-

mális percventilláció jellemzi a legjobban. Intenzív munkavégzés során a légzésszám és

a légzési térfogat terhelésfüggőváltozása gyermekkorban kissé különbözik a pubertás-

korúakétól és a felnőttekétől. A gyermekeket a frekvensebb légzés és a kisebb légzési

térfogat növekedés jellemzi. További különbség az, hogy a gyermeki szervezet 1 liter

oxigén felvételéhez több környezeti levegőt igényel, mint a felnőtt. Éppen ezért több
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vizsgáló a gyermekek terhelés alatti légzését „pazarlónak” minősíti. A 3-4 éves gyer-

mekek maximális percventillációja (MV) Astrand (1952) szerint 34-40 liter, amely a

pubertás végére 88-113 literre is nőhet. Számos kísérlet történt a maximális percventil-

láció becslésére különbözőantropometriai jellemzők alapján. Az MV és a sovány test-

tömeg közös varianciája volt a legnagyobb, és a MV × sovány testtömeg -1 arány a gyer-

mekévek során nem változott lényegesen (Quanjer et al., 1995), ellentétben az MV ×

testtömeg-1 aránnyal.

A gyermeki légzésfunkciók sportedzéssel indukált növekedése nagyon jelentős

lehet. Malina és munkatársai (2005) közlése szerint, mindössze 16 hetes rendszeres ed-

zés (nem általános fizikai aktivitás!) eredményeként a maximális percventilláció 49-

literről 73-ra nőtt. Miután a terhelés alatti légzésszám nem változott, hasonló arányú nö-

vekedés becsülhetőa légzési térfogatban is. A légzésfunkció javulásával 3-6 ml-rel na-

gyobb lett a testtömeg relatív oxigénfelvétel is, vagyis a percventilláció és az oxigén-

felvétel lineáris kapcsolata ismételt bizonyítást nyert. Nem volt bizonyítható a különb-

ség az MV/VO2 hányadosban, és a nyugalmi légzésfunkciós jellemzőkben. Rowland

(1996) megközelítése alapján a terheléses légzésfunkciók növekedésének és edzésekkel

indukált változásainak megközelítése sem lehet egy szempontú, mivel az aktuálisan jel-

lemzőlégzésfunkciókat nagyon sok tényezőmódosíthatja.

A szerzővéleménye szerint ezek közül a legfontosabbak: A tüdőméretének

gyors növekedése, a légzésszabályozás érzékenységének változása, a légutak ellenállá-

sának csökkenése, a diffúziós kapacitás növekedése és a vér tejsavszintjének különböző

mértékűnövekedése terhelés alatt.

A terheléses oxigénfelvétel szempontjából különbözőperifériás tényezők jelen-

tősége lehet fokozott, elsősorban olyanoké, melyek a spontán fejlődés eredményeként is

változnak. Rowland (2005) összefoglaló munkájában a következőket emeli ki: a vér

hemoglobin koncentrációja és a teljes hemoglobin tömeg, a vértérfogat, az oxigén sza-

turáció különbözősége, a harántcsíkolt izmok kapillarizációja, az izomsejten belüli mi-

tochondrium sűrűség, a mioglobin koncentráció és a légző-enzimek aktivitása.

A felsorolt területek a gyermek-sportélettani vizsgálatokban még nagyon gyak-

ran fehér foltot jelentenek, pedig ezek a változások értékelhetően módosíthatják a maxi-

mális terhelés alatti oxigénfelvételt is és az állóképességi teljesítményt is. A gázanyag-

csere vizsgálatok technikai bázisának fejlődését követően számos tanulmány bizonyítja,
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hogy a gyermek aerob „tüze” az életkor növekedésével fokozatosan csökken (Kleiber,

1961; Bar-Or, 1983; Armstrong et al., 1996; Obert et al., 2003). Ez az állítás természe-

tesen azon a megfigyelésen is alapul, mely szerint a testtömeg-relatív oxigénfelvétel az

életkor függvényében értékelhetően csökken. Az aerob energiatermelés enzimei és en-

zimrendszerei általában aktívabbak (vagy koncentrációjuk nagyobb) gyermekkorban,

mint a felnőtteknél. Az állatkísérletes vizsgálatok eredményei szerint is az oxidatív enzi-

mek aktivitása fordítottan arányos a testtömeggel. Az izomrendszer terhelés alatti

vérellátása is kedvezőbb gyermekkorban, de a korlátozott számban végzett biopsziás

vizsgálatok tanúsága szerint a gyermeki szervezetben a tónusos izomrostok aránya még

nagyobb, mint a felnőttben (Oertel, 1988).

A vér hemoglobin tartalmának jelentős növekedése a pubertás éveiben fontos

tényezőaz oxigénfelvétel növekedésében és egyben indirekt magyarázat arra a megfi-

gyelésre, hogy a maximális intenzitású terhelések alatt az arterio-venosus oxigén diffe-

rencia a gyermekeknél mindig értékelhetően nagyobb, mint a felnőtteknél (Bar-Or,

1983). A gyermekeknél jellemzőkisebb edzéshatás, vagyis az oxigénfelvétel kisebb

mértékűnövekedése állóképességi edzések hatására kapcsolatba hozható azzal a megfi-

gyeléssel is, amely azt sugallja, hogy a gyermeki szervezet kisebb mértékben képes nö-

velni a terhelés alatti oxigén extrakciót.

Összefoglalás

A fejezetben bemutatott eredmények ismeretében megállapítjuk, hogy a fizioló-

giai tényként kezelendőéletkorfüggőváltozások és összefüggések nem utalnak a rende-

zettségre való törekvésre, a működések szabályozását (az alapvetőfunkció mellett) in-

kább a gazdaságosság elve irányítja. A növekedés, a fejlődés és az érés egymásra épülő

folyamatait és szükségszerűen kialakuló stádiumait egy meghatározott (genetikailag kó-

dolt) időrend koordinálja. Természetesen az egyének közötti különbségek a stádiumok

vagy a végállapot kialakulásában akár több évesek is lehetnek a külsőkörnyezet módo-

sító hatásai és a szabályozás érzékenysége függvényében. A szabályozás lényege a

visszajelentés, amely tájékoztatást ad a következőfejlettségi stádium kialakításához

szükséges feltételekről. A rendszer változását tehát ebben az életszakaszban éppen nem

a rendezettség, hanem a méretek és funkciók változásának allometriája jellemzi.

Célkitűzésünket és kérdéseinket mégsem ítéljük hibásnak vagy megalapozatlan-

nak, hiszen a megfogalmazott összefoglalás nem a szervezet egészére vonatkozó infor-
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mációk alapján született, hanem „csupán” a részek változásának korfüggése alapján. A

szervezet növekedése, fejlődése és működése együttesen a több alapú minősítés szerint,

a bemutatottak ellenére lehet rendezettebb vagy éppen korcsoportonként rendezetle-

nebb, de véleményünk szerint ezek a módosító ingerek nem endogének, hanem a külső

környezetből származnak.
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3. fejezet VIZSGÁLT SZEMÉLYEK

Az 1. fejezetben megfogalmazott kérdéseink megválaszolásához három vizs-

gálati elrendezés, s ezáltal három minta adataiból nyert eredményeket használtuk fel. A

szervezés során – korlátozott lehetőségeink miatt – csak az elsődleges szempontoknak

(sportoló-nem sportoló, aktív-nem aktív, testnevelési osztályos-normál iskolai testneve-

lésben részt vevő) való megfelelést tekinthettük fontosnak.

Vizsgáltjaink, a WMA (1966) alapelveinek megfelelően, saját akaratukból, szü-

lői beleegyezéssel vettek részt a vizsgálatban, melynek menetéről, az esetleges kocká-

zati tényezőkről a szülők/edzők is és a gyermekek/serdülők is részletes szóbeli felvilá-

gosítást kaptak minden adatfelvétel előtt.

A sportolók és nem sportolók keresztmetszeti összehasonlításához 11-15 éves

fiúk adatait használtuk, az almintánkénti gyakorisági megoszlást az 1. táblázatban mu-

tatjuk be.

1. táblázat. A vizsgált személyek életkoronkénti gyakorisági megoszlása

Életkor Sportoló Nem sportoló Összesen
10,51-11,50 67 43 110

11,51-12,50 48 39 87

12,51-13,50 52 43 95

13,51-14,50 56 37 93

14,51-15,50 52 41 93

Összesen 275 203 478

Az 1.3. fejezetben már írtunk a minta kiválasztásának nehézségéről. További in-

formációkkal is indokoljuk megállapításaink korlátait. A sportolók életkori csoportjai-

ban a vidékiek és fővárosiak közel azonos arányban szerepeltek. Ez természetes, hisz

néhány sportágban (kézi- és kosárlabda, evezés, stb.) a vidéki sportegyesületek játszák a

vezetőszerepet, ebből következően az utánpótlás képzésére is nagyobb gondot fordíta-

nak és esetenként több pénzt is költhetnek.
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Vizsgált sportolóink sportág szerinti (16 sportág) és edzéséletkori (2-8 év) meg-

oszlása nagyon változatos képet mutatott. Ez akadályozta, hogy további, legalább sport-

ágcsoportonkénti kategorizálást is megvalósíthassunk, mely a részletesebb elemzést is

lehetővé tette volna.

A nem sportolók döntőtöbbsége viszont budapesti volt. A „nem sportoló” minő-

sítés csupán arra vonatkozik, hogy nem igazolt versenyzők, versenyszerűen nem spor-

toltak. Napi fizikai aktivitásuk azonossága viszont ebből nem következtethető.

Szociális státuszukról, amely pedig lényegesen meghatározza életmódjukat, táp-

lálkozásukat, semmiféle megalapozott információnk nem volt. A vizsgálat ára azonban

nyilvánvalóan szelektáló tényezőként hatott, így feltételezzük, hogy a közép- és felső

rétegből kikerült fiatalok vizsgálatát végeztük el, tehát az eredmények alakulásában a

szociális státusz és az ebből származtatható környezeti hatások nem jelentettek lényege-

sen befolyásoló tényezőt.

A 7-14 éves korú, fizikai aktivitásukban különbözőcsoportok követéses vizsgá-

latában egy budai általános iskola és gimnázium két párhuzamos osztályának tanulói

vettek részt. Az adatfelvétel rendszeresen és tudatosan május hónapban zajlott, így jó

közelítéssel évenként rögzítettük az adatokat. Az osztálykeretben szervezett vizsgálat az

elsőosztályban kezdődött, 6-7 éves gyermekekkel. Az elsővizsgálat idején alig több

mint 60 gyermek járt a két osztályba. A viszonylag alacsony elemszám ellenére, az is-

kola közelsége, a gyermekek szállítása, a vezetők és a testnevelőtanárok hozzáállása

miatt választottuk ezt az iskolát. A vizsgálati periódus folyamán jelentős volt a lemor-

zsolódás, így az utolsó adatfelvételen, 2004-ben már csak mindössze 39 olyan fiatal vett

részt, akik valamennyi alkalommal jelen voltak.

A fizikai aktivitásuk alapján kialakított csoportok közül az aktív csoportba kerül-

tek azok a gyermekek, akik az órarend szerinti testnevelési órák mellett még hetente

legalább kétszer, alkalmanként legkevesebb egy óráig, vagy annál hosszabb ideig tartó

sportfoglalkozáson is részt vettek. Az aktaív csoportba sorolható gyermekek száma 20

volt.

Sportfoglalkozáson nemcsak a sportegyesületekben, igazolt versenyzőknek tar-

tott edzéseket értjük, és nemcsak a tanfolyamos, tehát befizetéssel járó rendszeres fog-

lalkoztatást, hanem akár családi körben folytatott rekreációs tevékenységet is, mely

rendszeres és megfelelőidőtartamú volt.
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A 19 fős kontroll (nem aktív) csoport tagjainál a tanítási órákon kívüli fizikai

aktivitás alkalomszerűvolt, és heti gyakorisága kevesebb, mint kettő. Jelentős részük

egyáltalán nem jelzett semmiféle tanórán kívüli fizikai aktivitást.

A testnevelési osztályos és normál testnevelésben részt vevőprepubertáskorú

gyermekek longitudinális vizsgálatát egy észak-kelet magyarországi nagyváros általá-

nos iskoláiban folytattuk le 2003-2006-ban. Az adatfelvétel (antropometria, ± 2 nap fizi-

kai teljesítmények) az iskolai év minden félévében történt. Az egyes iskolák oly módon

kerültek sorra, hogy a mérések közötti időtartam mindenki számára jó közelítéssel fél év

volt. A nyolc alkalomból álló méréssorozat megkezdésekor a leányok és fiúk életko-

rának átlaga 7 év volt, almintánkénti megoszlásukat a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat. A gyermekek nemek és osztálytípus szerinti gyakorisági
megoszlása

Osztálytípus/
Nem

Testnevelési
osztályos

Normál isk.
testnevelés Összesen

Leányok 58 78 136

Fiúk 55 70 125

Összesen 113 148 261

Mintáink mindegyikénél részletes antropometriai adatfelvétel történt. A sporto-

lók és nem sportolók keresztmetszeti összehasonlításánál, valamint a fizikailag aktív és

nem aktív csoportok nyolc éves longitudinális vizsgálata során terheléses gázanyagcse-

rét mértünk. A prepubertás korú gyermekek hosszmetszeti vizsgálatánál pedig a fizikai

teljesítményeket négy motoros próba eredményével becsültük, s ezekből az adatokból

számoltuk a statisztikai entrópiát.
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4. fejezet ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Bevezetés

Az alkalmazott vizsgálati módszereket, adatgyűjtési technikákat minden esetben

aszerint választjuk ki, hogy mennyire alkalmasak a hipotézisünkről való döntéshez,

törekedve arra, hogy a létrejövőadatbázis ne tartalmazzon redundáns adatokat, melyek

nehezítik a feldolgozást és az eredmények értelmezését.

Esetünkben, a statisztikai entrópia alapján történőítéletalkotásnál viszont célunk

volt az is, hogy a különféle rendszerjellemzőparaméterek számát növeljük és változ-

tassuk is. Ezzel nem öncélú adathalmozásra törekedtünk, hanem arra, hogy a sportoló

vagy nem sportoló gyermek és serdülő, mint biológiai rendszer, sokoldalú jellemzésére

alkalmas adatokat használjunk az entrópia, mint eszköz, kiszámolásához. Ezt szolgálta a

három vizsgálati elrendezés is, és ezért választottunk más-más adatokat is a közremű-

ködők jellemzésére még azonos vizsgálati módszer (terheléses gázanyagcsere) esetén is.

A gyermekek biológiai fejlődése, méretváltozásaik, testösszetételük módosu-

lásának leírására alkalmas jellemzők az irodalomból ismertek (Eiben et al., 1971; 1991;

1992; Mészáros et al., 1981; Mohácsi és Mészáros, 1987; Mészáros, 1990), ezekből a

paraméterekből választottunk. A két hazai munkacsoport ugyan logikájában és tech-

nikájában is különbözőmódszerekkel szemlélteti a gyermekfejlődés sajátosságait,

egybehangzó véleményük az, hogy a nagyon mérsékelt méret- és testaránykülönbségek

ellenére a leány- és fiúgyermekek konstitúciója nagyon hasonló.

A biológiai fejlődéshez hasonlóan, a terheléses gázanyagcsere adequat jellemzői

is (Astrand, 1952; Rowland, 1985; Beunen és Malina, 1988; Armstrong et al., 1991;

Frenkl et al., 1998) egyértelműen kijelölhetők voltak. Ezt a terhelési protokollok külön-

bözősége nem befolyásolta.

A fizikai teljesítmények becslésére szolgáló próbákkal szembeni fenntartásainkat

már az 1.4 fejezetben említettük és döntésünket is indokoltuk.
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A biológiai fejlődés linearitása, a struktúra és funkció összhangja, valamint az

aktivitások/edzéshatások által kiváltott adaptáció indukálta rendezettség, szabályo-

zottság leírására alkalmasnak tartott entrópia többféleképpen is számolható és nagyon

változatos paramétereket (fehérjék szekvenciája, EKG, EEG, stb.) tartalmazó idősorok

elemzésére használható (Land és Elias, 2006).

Az általunk választott statisztikai entrópia (Csende et al., 2005; Zsidegh et al.,

2002) információ-elméleti alapú becslés, mely többdimenziójú/skálájú adatok alapján

számol. Nem azonos a Land és Elias által „többskálájú”-ként említett eljárással, me-

lyek tulajdonképpen „ablakozással” ugyanazon idősor elemeit, illetve az ezekből integ-

rálással nyert adatokat – melyek már egy új ablakot és egyben új skálát adnak ! –, vagy

további lépések adatait használják az entrópia kiszámolásához (Costa et al., 2003;

2005).

4.1 Testméretek, alkati és testösszetételi jellemzők

A terheléses élettani vizsgálatokat és a motorikus próbákat megelőzően végez-

tük el a vizsgáltak testösszetételének és testalkatának jellemzéséhez szükséges testmé-

retek felvételét, mely minden esetben laboratóriumi körülmények között történt. Az

antropometriai adatfelvételt gyakorlott vizsgáló végezte, az adatfelvétel során standard

technikákat alkalmaztunk, a Nemzetközi Biológiai Program (IBP) ajánlásait vettük fi-

gyelembe, akárcsak az életkori csoportok osztályszélességének kijelölésekor (Weiner

és Lourie, 1961). A vizsgáltak életkorát decimális rendszerben fejeztük ki (DCK).

Az indexek számításához az alábbi testdimenziók felvételére volt szükség:

 testmagasság (TM) [cm],

 testtömeg (TS) [kg],

 vállszélesség, mellkasszélesség, mellkasmélység, medenceszélesség,

 mellkaskerület, felkarkerület, alkarkerület, csuklókerület, kézkerület,

combkerület, lábszárkerület, bokakerület,

 humerus és femur szélesség.

Az adatfelvételek során hitelesített antropometriai mérőeszközöket (Sieber-Hegner,

Zürich), digitális kijelzésű, hitelesített személymérleget és acélszalagot használtunk.

A biológiai életkor, illetve annak valid becslése, sokkal megbízhatóbb minősí-

tője a gyermekek és serdülők teljesítőképességének, mint a naptári életkor. A korbecslés



36

alapjául azok a megfigyelések szolgálnak, amelyek szerint fejlődőgyermekkorban

bizonyos testméretek függvényeként előállított összevont mérőszámok szorosan korre-

lálnak a csontéletkorral (Mészáros és Mohácsi, 1983; Mészáros et al., 1984). A csont-

életkorral validált morfológiai életkor (MK) számításához használt összefüggés, a

testméretekből előzetesen kapott korbecslési adatok alapján:

MK(év)=0.25(TM kor+TS kor+PLX kor +DCK)±K

ahol: TM=testmagasság, TS=testtömeg, PLX=plasztikus index, K=korrekciós tényező.

A testösszetételt Drinkwater és Ross 1980-ban közzétett eljárása szerint hatá-

roztuk meg. A korábbiakhoz viszonyítva újdonsága az, hogy az eljárás leírói az embe-

ri testet egységes egészként kezelik. A testösszetevők megadhatók abszolút értékben

(kg) vagy a testtömeg százalékában kifejezett, úgynevezett relatív mérőszámként

(ZSÍR %, CSONT %, IZOM %, REZ %). A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy

tudományos vizsgálatokban a relatív testösszetevők könnyebben értelmezhetőek.

A testösszetevők közül a test relatív zsírtartalmának meghatározására az egyik

leggyakrabban használt becslési eljárás (Lamb, 1984) alapja a bőrredők vastagságának

mérése. Az általunk felhasznált méretek:

 a bicepsredő, a tricepsredő, a lapockaredő, a csípőredő, és a mediális

lábszárredővastagsága,

melyeket Lange-féle bőrredőkaliperrel határoztunk meg.

A Parízková-féle (1961) kalipermetriás módszeren alapuló zsírtömeg becslési

eljárás hazai, módosított bevezetése Szmodis és munkatársai (1976) nevéhez fűződik. A

szerzők javaslata szerint a test jobb oldalán mért redővastagságok alapján is megfelelő

pontossággal határozható meg a relatív testzsírtartalom:

F% = [LN(szumma 10 bőrredő)] × 13,059 – 40,462

ahol: LN = természetes alapú logaritmus.

4.2 A növekedési típus jellemzése

Conrad (1963) két fejlődési irány mentén jellemezte a testi felépítést (az eredeti,

német kifejezés szó szerinti fordítása alapján a növekedési típust). Az egyes típusválto-

zatokat a testméretekből levezetett indexekben foglalta össze.
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A metrikus index

Az index – mely tulajdonképpen a konstitúciót jellemzi – elsőleírása Strömgren-

től származik (1937), de az eredeti közléstől számított 20-25 évig a humánbiológusok az

egyszerűmérőszámnak (talán éppen egyszerűsége miatt) nem tulajdonítottak különö-

sebb szakmai tartalmat vagy jelentőséget.

A metrikus index a mellkas átmérőinek (szélességének és mélységének) a test-

magassággal korrigált lineáris függvénye (kerekdedségi mérőszáma), amely validálása

folyamatában azonban az egész test piknomorf vagy leptomorf jellegére jellemzőnek bi-

zonyult (Szmodis et al., 1976). A mérőszámmal kapcsolatos hazai tapasztalatok növek-

vőszáma arra utal, hogy a csontméreteken alapuló metrikus index azt jelzi, hogy mi,

mikor és hogyan valósult meg az öröklött tulajdonságokból.

Az indexérték pozitív értéktartományába tartoznak a Kretschmer (1965) tipizá-

lása szerinti piknikussal rokon, dominánsan kerekded testi felépítésűpiknomorfok, ne-

gatív értéktartományába a leptoszom-aszténiás típushoz nagyon hasonló leptomorfok

sorolhatók be. Az átmeneti, az úgynevezett metromorf testi felépítés az index enyhén

negatív értéktartományába esik. A hazai tapasztalatok alapján az atlétikus testi felépítés

a metromorf és az enyhén leptomorf kategóriák közé sorolható.

A metrikus index számítására szolgáló matematikai összefüggés Szmodis és

munkatársai közlése (1976) alapján a következő:

MIX = 0,16 (MMG - 0,26 TM + 0,80 MKS - 2,61)

= 0,1625 MMG - 0,0418 TM + 0,13 MKS - 0,4245; R = 0,999

ahol: MIX = metrikus index, MMG = mellkasmélység, TM = testmagasság, MKS =
mellkasszélesség (mindhárom adat centiméterben), R = többszörös korrelációs
együttható, amely az egyenlet és a nomografikus értékek (Conrad 1963) egyezését
mutatja.

A 7-11 éves gyermekek hosszmetszeti vizsgálatánál, az összehasonlíthatóság érde-

kében, a statisztikai entrópia számolásához mindkét nem esetében ugyanazzal a képlet-

tel számoltunk.

A plasztikus index

Az index alapján a vizsgált személy csont-izomrendszeri fejlettségéről is nume-

rikus formában kifejezhetőképet kapunk. Tekintettel arra, hogy a kiszámításához hasz-

nált méretek közül elsősorban a vállszélesség tartalmaz szubkután zsírt is, ennek cse-
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kély, de torzító hatása van. A csontozatra és az izomzatra jellemzőhárom mérőszám

aritmetikai összege.

PLX = vállszélesség (cm) + alkarkerület (cm) + kézkerület (cm).

4.3 Terheléses gázanyagcsere-jellemzők

Két vizsgálati elrendezésben is mértük terhelés alatt a légzési-keringési paramé-

tereket. A fizikai munka végzése egyszerre terheli a vérkeringési- és a légzési rendszert,

így nincs értelme külön kardiális és külön pulmonális terhelésről beszélni, viszont a ter-

helési intolerancia bármelyik szervrendszer csökkent működésének lehet következmé-

nye (McArdle et al., 1985; Rowland, 1996).

A sportoló-nem sportoló összehasonlításban a vita maxima típusú terheléses gáz-

anyagcsere-jellemzőket Jaeger μ-Dataspir gázanalizátorral (Firma Jaeger) vizsgáltuk,

mely a mért gázok mennyiségét STPD körülményekre (Standard Temperature and

Pressure Dry - 0C, 760 Hgmm, száraz gáz -) vonatkoztatva adja meg. A terheléshez

LE-6000 típusú futószalag-ergométert használtunk, melynek nagy előnye, hogy a futó-

mozgás mindenki számára természetes. A szívfrekvenciát Hellige elektrokardiográfon

monitoroztuk.

Az antropometriai adatfelvételt és a nyugalmi élettani paraméterek regisztrálását

követően a vizsgáltak egyénileg bemelegítettek, majd következett a terhelés, melyhez a

Bruce protokoll (Bruce, 1971) módosított változatát használtuk (Petrekanits, 1995).

Az 5 km × h -1–s bevezetőszalagsebesség növelését csak a vizsgálati alany kez-

deti szorongásának megszűnése, és az élettani paraméterek stabilizálódása után kezdtük

el, és 2 perces „lépcsőzést” alkalmaztunk. A terhelés adagolásának a menete a követke-

zővolt:

- 5, 8, 10, 12 km × h-1 szalagsebesség és 0 % meredekség,

- 12 km × h-1 szalagsebesség és 3 %, 6%, 9% meredekség stb., kimerülésig.

Az alkalmazott terhelési protokoll az élversenyzők és a nem sportoló vizsgál-

tak aerob teljesítményének jellemzésére egyaránt alkalmas. A vizsgálat alatt a terhelés

megszakítását indikáló vagy folytatását kizáró tüneteket, a szívfrekvencia korspecifi-

kus maximumának elérését és az oxigénfelvétel stagnálását folyamatosan figyeltük,

más esetben a futószalagot szubjektív kifáradásuk alapján a vizsgáltak állították meg.
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Az adatokat a terhelés leállítását követőelsőhárom percben is rögzítettük.

A mintavételi frekvencia 50 Hz volt, a félpercenként átlagolt, és a mérési jegy-

zőkönyv számára nyomtatott adatokból a következőket elemeztük:

 percventilláció (MV) [l × min-1], a percenként belélegzett levegőmennyisége;

 légzésfrekvencia (BF) [légzésszám × min-1], percenkénti légvételek száma;

 szívfrekvencia (HR) [ütés × min-1], percenkénti szívkontrakciók száma;

 aerob teljesítmény (VO2) [l × min-1], oxigénfelvevőképesség, percenkénti

oxigénfogyasztás;

 széndioxid leadás (VCO2) [l × min-1].

A vizsgáltak egyénenkénti entrópia értékeit e paraméterekből számoltuk.

A 7-14 éves fizikailag aktív és nem aktív gyermekek longitudinális vizsgálata

során ugyanezen légzési-keringési paramétereket mértük és számítottuk, de más volt a

terhelési protokoll. Olyan terhelési módot kellett alkalmaznunk, mely egyaránt meg-

felelt a periódus kezdetén még kisgyermek és a végén már serdülőszámára is.

A terhelés előtt fekvőtesthelyzetben, standard elvezetésben EKG-t regisztrál-

tunk, így határoztuk meg a nyugalmi pulzust (HRNY).

A fizikai terhelés „bemelegítés”-sel kezdődött, ami 2 perc séta volt 5 km × h-1

szalagsebességen. A továbbiakban minden 100 m megtétele után növeltük a futószalag

sebességét 0,5 km × h-1-val kimerülésig (Faludi et al., 1999).

Az elemzett, regisztrált paraméterek, melyekből az entrópiát számoltuk:

 terhelés előtt, nyugalomban mért szívfrekvencia (HRNY) [ütés × min-1];

 percventilláció (MV) [l × min-1];

 légzésszám (BF) [légvétel × min-1];

 abszolút aerob teljesítmény (VO2) [l × min-1];

 szívfrekvencia (HR) [ütés × min-1];

 terheléses gázcsere-hányados (RER);

 a futás távolsága (ÚT) [m].

4.4 A motorikus próbaeredmények felvétele

A testnevelési és nem testnevelési osztályokba járó gyermekek hosszmetszeti

vizsgálatakor négy motorikus próba eredménye ismeretében jellemeztük a résztvevők

fizikai teljesítményét. A négy próba választását többek között az is indokolja – amint
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már említettük –, hogy a Központi Sportiskola munkatársai korcsoportonként nagy min-

tákról közöltek összehasonlító adatokat és tapasztalataik szerint e négy teljesítmény

kielégítően becsli a vizsgáltak általános motorikus teljesítményét, továbbá a próbaered-

mények együttes értelmezésének prediktív funkciója is lehet (Szabó, 1977). A próbák:

 30 m futás (F30m) a gyorsaság jellemzésére. A leolvasás pontossága: 0,1 s.

 400 m futás (F400m) a kardio-respiratorikus állóképesség jellemzésére. A

leolvasás pontossága: 1 s.

 helyből távolugrás (HTU) a robbanékony erőés a kar-törzs-láb koordináció

együttes jellemzésére. A meghatározás pontossága: 1 cm. Három sikeres kísér-

letből a legjobb eredményét vontuk be a statisztikai feldolgozásba.

 kislabdahajítás (KSL) a kar-törzs-láb koordináció és a felsővégtag robbanékony

erejének jellemzésére. A meghatározás pontossága: 10 cm. Három sikeres kísér-

letből a legjobb eredményét vontuk be a statisztikai feldolgozásba.

Mind a négy próbát az atlétika versenyszabályai szerint hajtották végre.

A motorikus próbákat az antropometriai vizsgálat napján (maximum ±2 nap el-

téréssel) hajtották végre vizsgáltjaink. A végrehajtás technikai jellemzőit nem értékel-

tük, csupán a mérhetőeredményeket regisztráltuk.

4.5 A statisztikai entrópia kiszámolása

Az entrópia számolásának többféle lehetősége közül (Land és Elias, 2005) egy,

az igényeinknek – azaz, hogy egy biológiai rendszer működéséről, rendezettségéről és

közvetve a szabályozásról és szabályozottságáról sokféle jellemzője alapján tudjunk

nyilatkozni – megfelelőeljárást használtunk, mely nem ütközött etikai korlátokba és

hozzáférhetőis volt (Csende et al., 2005; Zsidegh et al., 2002). Az entrópiát egyénen-

ként, a három vizsgálati elrendezésnél ismertetett változókból számoltuk.

Az ENTRÓPIA ™ Software működése:

Adott egy táblázat, melynek annyi sora van, ahány időpontban mintát vettünk (a

longitudinális vizsgálatoknál az adatfelvétel), és annyi oszlopa, ahány valószínűségi vál-

tozót mértünk. Az X (i,j), az i-edik sor j-edik eleme, a j-edik valószínűségi változó érté-

két tartalmazza az i-edik időpontban.

Tegyük fel, hogy a mérés frekvenciája F, ekkor 1/F időegyég telt el két mérés

között. Legyen N számú mérés és M számú valószínűségi változó (N × M nagyságú táb-
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lázat) és T= 1/F. Ezek alapján minden j esetén létezik olyan k konstans, hogy

kX(i,j)=f(i,T), ha f a j-edik valószínűségi változó sűrűségfüggvénye, ahol 0 ≤i ≤N-1 és

0 ≤j ≤M-1.

A k konstanst minden valószínűségi változóra (oszlopra) külön kell meghatá-

rozni úgy, hogy fennálljon a következőegyenlőség az adott, j-edik oszlop esetén:

(az integrálban a t a változó).

Mivel az X (t,j) (t változó, j konstans) függvényt nem ismerjük csak diszkrét ér-

tékeit (t=0,1,...,N-1), ezért a k meghatározásához az egyenlőség jobb oldalán szereplő

integrált közelíteni kell. Az integrál függvényt egy L tetszőleges, de célszerűen megvá-

lasztott függvénnyel közelítjük:

Mivel a kX(t/T,j) függvény a j-edik változó sűrűségfüggvénye, teljesülnie kell az:

egyenlőségnek.

A rendszer entrópiájának meghatározása tehát:

1. Minden mért valószínűségi változó esetében (0 ≤j ≤M-1) a diszkrét értékek alapján

meghatároztuk az adott változó közelítőfüggvényét és ez alapján a sűrűségfügg-

vényét.

2. Az Xj függvények normalizálása után minden mérési időpontban (0 ≤i ≤N-1) kiszá-

moltuk az entrópia képletében szereplőp(i,T)=kX(i,j)-t, ezáltal megkaptuk a

sűrűségfüggvény értékét a diszkrét pontokban.

3. Meghatároztuk a j-edik változóhoz tartozó statisztikai entrópiát:
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Az integrált L (t) = -p(t)log2 p(t) függvénnyel közelítjük.

4. Miután minden valószínűségi változó esetén (0 ≤j ≤M-1) kiszámoltuk az entrópiát, a

rendszer teljes entrópiája:

E (rendszer) = E(0) + E(1) + ... + E(M-1).

4.6 Matematikai statisztikai módszerek

A keresztmetszeti vizsgálatban korcsoportonként, a hosszmetszeti vizsgálatok-

ban almintánként és mérési alkalmanként kiszámoltuk valamennyi mért és számított

paraméterre az alapstatisztikai jellemzőket. A minták homogenitását – ahol adódott – az

F-próbával, egyébként a Levene teszttel állapítottuk meg.

A keresztmetszeti vizsgálat eredményeit (sportoló - nem sportoló) faktoriális

ANOVA-val elemeztük, a csoportok közötti különbözőséget post-hoc összehasonlítás-

sal, a Tukey HSD próbával mutattuk ki.

A longitudinális elrendezéseknél az entrópia-értékeket a független minták t -pró-

bájával hasonlítottuk össze. A változónkénti elemzésnél a csoportok közötti különb-

ségeket, az adatfelvételi alkalmak közötti testi, keringési rendszert jellemzőés fizikai

teljesítménybeli fejlődést az ismételt mérések ANOVA-jával vizsgáltuk, majd ugyan-

csak a Tukey HSD-t alkalmaztuk az utólagos összehasonlításra.

A változók korfüggését regresszió- és korreláció-analízissel vizsgáltuk, első- és

másodfokú közelítést alkalmazva.

A csoportok többváltozós összehasonlítására diszkriminancia analízist használ-

tunk, hogy a DA alkalmazásával a csoportok összetett „testi”, „keringési” és „fizikai”

jellemzőjét, más értelmezés szerint, a rendszert faktoronként egy eljárásban hasonlít-

hassuk össze.

Valamennyi statisztikai hipotézisünkről 5%-os szignifikancia szint mellett dön-
töttünk.

2)))1(())2(((...2))()0(()( TTNLTNLTTLLjE 
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5. fejezet EREDMÉNYEK

Bevezetés

Az eredmények ismertetését, a célkitűzésünknek megfelelően, mindhárom vizs-

gálati elrendezésnél az entrópia adatokkal kezdjük. Ezt követően mutatjuk be azoknak a

paramétereknek az alakulását, amelyeket felhasználtunk az entrópia számolásához, s

amelyeket az entrópia csoportok közötti viszonyainak szempontjából meghatározónak

tartunk.

A megjelent közleményekkel ellentétben – melyek az entrópia-értékeket döntően

nem, csupán az összehasonlítások, összefüggések eredményeit közlik – számszerűen is

megadjuk a minták entrópia átlagait és szórásait, hangsúlyozva, hogy ezek semmiféle

összevetést nem tesznek lehetővé.

Entrópia értékeket összehasonlítani csak és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha

- a mért, felhasznált paraméterek azonosak,

- az adat idősorának hossza is azonos,

- az entrópia kiszámolása azonos algoritmus szerint történt!

Az eredmények bemutatásához egyaránt alkalmazunk táblázatokat és ábrákat. A

jelölésekben a 4. fejezetben leírtakhoz ragaszkodtunk, az ábrákon következetesen

jelöltük a fizikai aktivitásuk alapján ugyan különböző, de az aktivitás szerinti klasszi-

fikáció szerint mégis azonos mintákat.

5.1 A sportoló–nem sportoló összehasonlítás eredményei

A sportoló csoportoknál (GS) a terhelés és az azt követő3 perces megnyugvás

időtartama alatti értékekből számolt entrópia (Esum) az életkor növekedésével csökken,

azaz a kisebb entrópia-átlagok nagyobb rendezettséget mutatnak. A nem sportolók (GN)

esetében az entrópia korfüggése kevésbé karakteres. A nagyobb átlagértékek (kisebb

negatív számok) rendezetlenebb működést jelentenek, s ez a rendezetlenség a korcso-
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portok minden tagjára vonatkozik, hisz a 11 éves korúak kivételével szignifikánsan

kisebb a nem sportoló csoportok varianciája. A sportoló csoportokban az Esum csökke-

nésével a variabilitás következetesen növekszik (3. táblázat).

3. táblázat. A vizsgált korcsoportok entrópia értékei

Sportolók Nem sportolók
Életkor Változó x SD x SD

p
(F)

Esum -0,03453 0,0188 -0,03031 0,0144 NS

Eterh -0,62170 0,0472 -0,55491 0,0253 p<5%

11 éves

(10,51-11,50)

n=67, n=43 Emny 0,58716 0,0600 0,52460 0,0276 p<5%

Esum -0,03994 0,0216 -0,03078 0,0143 p<5%

Eterh -0,63270 0,0691 -0,59469 0,0302 p<5%

12 éves
(11,51-12,50)

n=48, n=39 Emny 0,59276 0,0794 0,56391 0,0349 p<5%

Esum -0,05176 0,0315 -0,03354 0,0086 p<5%

Eterh -0,64238 0,0491 -0,61443 0,1079 p<5%

13 éves

(12,51-13,50)

n=52, n=43 Emny 0,59062 0,1819 0,58089 0,1492 NS

Esum -0,07197 0,0553 -0,04568 0,0112 p<5%

Eterh -0,70231 0,1021 -0,62998 0,0364 p<5%

14 éves

(13,51-14,50)

n=56, n=37 Emny 0,63033 0,1178 0,58430 0,0386 p<5%

Esum -0,08014 0,0670 -0,04688 0,0092 p<5%

Eterh -0,72390 0,1327 -0,63485 0,0252 p<5%

15 éves

(14,51-15,50)

n=52, n=41 Emny 0,64376 0,1406 0,58797 0,0277 p<5%

A rövidítések: x = átlag, SD = szórás, p = az F-próba valószínűsége, Esum = a rendszer
entrópiája a teljes adatfelvételi periódusban, Eterh = a rendszer entrópiája a
terhelés időtartama alatt, Emny = a rendszer entrópiája a megnyugvás időtartama
alatt, NS = az átlagok különbsége nem szignifikáns.

A terhelési periódust jellemzőentrópiák (Eterh) is mindkét mintánál csökkennek

az életkor növekedésével. A 13 évesek kivételével – amit a keresztmetszeti vizsgálatból

fakadóan egyértelműen mintafüggőjelenségnek ítélünk – a nem sportolók rendezetlensé-

ge csoportonként egységesebb képet mutat, a varianciák itt is lényegesen kisebbek.

A 3 perces megnyugvás entrópiája (Emny) sem a GS sem a GN csoportoknál nem

korfüggő. A terhelés során tapasztaltakkal megegyezően, a csoportokon belüli rendezett-
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ségben-rendezetlenségben is nagyon hasonlóak a nem sportoló csoportok tagjai, variabili-

tásuk – kivéve a 13 éveseket – jelentősen kisebb, mint a sportolóké.

A keresztmetszeti vizsgálat csoportokat jellemzőeredményeinek összehasonlítá-

sát faktoriális ANOVA-val végeztük, becslőváltozókként természetesen a sportolás sze-

rinti kategorizálást (GS-GN) és az életkort (DCK) jelöltük.

Az Esum esetében az interakció nem szignifikáns, a két szempont független

egymástól (4. táblázat), így a hatások egyértelműek, függetlenül értelmezhetőek. A spor-

toló-nem sportoló és az életkor szerinti csoportosítás szerinti szignifikáns különbözés a

vizsgálati elrendezésből fakadóan természetes, a kérdésfeltevésünk azonban mindkét

szempont figyelembevételét megkívánja.

4. táblázat. A varianciaanalízis eredménye a teljes mérési periódus entrópia-
értékeire

Hatás Df F P
GS-GN 1 31,63 ,000

DCK 4 15,12 ,000

GS-GN*DCK 4 2,76 ,059

A rövidítések: Df = szabadságfok, F = a csoportok különbségének mérőszáma, p = az
F-próba valószínűsége, GS = sportoló csoportok, GN = nem sportoló csoportok,
DCK = a naptári életkor decimális rendszerben

A sportolók és nem sportolók keringési rendszerének rendezett működése a 13,

14 és 15 éves csoportoknál különül el egymástól jelentősen. A két fiatalabb évjáratban a

keringési rendszer terhelés és megnyugvás alatti teljes időtartamában nincs statisztikai

különbség a „szabályozottságban” (1. ábra).

A sportoló csoportok Esum paraméterben tapasztalt, minden korcsoportban

kisebb átlagértékeit, azaz rendezettebb, szabályozottabb működését ki kell hangsúlyoz-

nunk.

A mintákon belül a két idősebb korosztályban találhatók szignifikáns különbsé-

gek. A 14 éves sportolók kardiorespiratorikus rendszerének működése csupán a két

legfiatalabb csoport tagjainál rendezettebb, viszont a 15 évesek a 13 éveseknél is lénye-

gesen rendezettebbek. A nem sportolók két idősebb csoportja – amelyek gyakorlatilag

azonosak – statisztikai szempontból is rendezettebb keringéssel rendelkezik, mint a

három fiatalabb korcsoport tagjai (5. táblázat).
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1. ábra. Az entrópia értékek összehasonlítása csoportonként.
Jelölések: GS = sportoló csoportok, GN = nem sportoló csoportok, p = a csoportok
különbözésének valószínűsége, *= a csoportátlagok különbsége szignifikáns.

5. táblázat. A post-hoc analízis valószínűségei (Esum)

GS 11év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

11 év 0,99 0,71 0,00 0,00 11 év

12 év 0,99 0,84 0,00 0,00 12 év

13 év 0,23 0,80 0,00 0,00 13 év

14 év 0,00 0,00 0,07 0,99 14 év

15 év 0,00 0,00 0,00 0,98 15 év

GS 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

A rövidítések: GS = sportoló fiúk, GN = nem sportoló fiúk.

A csak a terhelés során mért élettani paraméterek idősorából számolt statisztikai

entrópiák (Eterh) csoportonkénti összehasonlítását az előzőmódszerrel megegyezően,

faktoriális variancia-analízissel végeztük. A független becslőváltozók (6. táblázat)

között nincs interakció, tehát itt is lehetővé tennék a szempontonkénti értékelést, de az

edzésadaptáció okozta rendezettség vizsgálata a szempontok együttes figyelembe-

vételét igényli.
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6. táblázat. A varianciaanalízis eredménye a terhelési periódus entrópia-értékeire

Hatás df F p
GS-GN 1 60,35 ,000

DCK 4 20,24 ,000

GS-GN*DCK 4 2,20 ,068

A rövidítések: mint a 4. táblázatnál.

Eterh változóban csak a 13 éves korcsoport sportoló és nem sportoló tagjai

között nincs statisztikai különbség. A két fiatalabb és a két idősebb korosztályban – a

sportoló csoportok nagy variabilitása ellenére – az eltérés szignifikáns, a futószalagon

töltött időtartam alatt a sportolók keringési rendszere szabályozottabban működik (2.

ábra).
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2. ábra. A terhelés alatti entrópia értékek összehasonlítása csoportonként.
Jelölések: mint az 1. ábránál.

A sportoló minta három fiatalabb csoportjánál nincs statisztikailag lényeges

entrópia-csökkenés, a két idősebb, egymástól statisztikai szempontból ugyancsak nem

különbözőkorcsoport rendezettsége viszont értékelhetőmódon kedvezőbb, mint a fiata-

loké. A nem sportoló csoportok közül a 12-15 évesek Eterh átlagértékeinek egyértel-
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műen csökkenőtendenciája ellenére sincs jelentős eltérés a rendezettségükben, viszont

mind a négy idősebb korcsoporté lényegesen kedvezőbb, mint a 11 éveseké (7.

táblázat).

7. táblázat. A post-hoc analízis valószínűségei (Eterh)

GS 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

11 év 0,03 0,00 0,00 0,00 11 év

12 év 0,99 0,97 0,59 0,99 12 év

13 év 0,92 0,99 0,99 0,96 13 év

14 év 0,00 0,00 0,00 0,99 14 év

15 év 0,00 0,00 0,00 0,90 15 év

GS 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

A rövidítések: mint a 5. táblázatnál.

A futószalagos terhelést követő3 perces megnyugvási időtartam alatt, a helyre-

állítódás rendezettségében (Emny) is jelentős különbség van a csoportok között mindkét

klasszifikáció alapján. A két szempont viszont – hasonlóan az eddigi rendezettségi

paraméterekhez – értelmezési aggályok nélkül vehetőfigyelembe, mert nincs közöttük

interakció (8. táblázat).

8. táblázat. A varianciaanalízis eredménye a megnyugvási periódus entrópia-
értékeire

Hatás df F p
GS-GN 1 27,01 ,000

DCK 4 7,81 ,000

GS-GN*DCK 4 1,55 ,186

Rövidítések: mint a 4. táblázatnál.

Az eddig tapasztaltakkal ellentétben, a megnyugvás során a nem sportolók entró-

pia értékei alacsonyabbak valamennyi korosztályban, tehát e periódusban rendezetteb-

ben működik a keringési-légzési rendszerük, mint az azonos korú sportolóké (3. ábra).

A sportolók megnyugvási szakaszban tapasztalt, a nem sportolókhoz viszonyított rende-
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zetlenségének variabilitása is meglepően nagy. A nem sportoló 13 éves korcsoport, ha-

sonlóan a terhelési szakasz entrópia értékeinél tapasztaltakhoz, sem homogén csoport az

Emny alapján, variabilitása megközelíti a sportoló csoportokét (3. táblázat).

A legfiatalabbak és a két legidősebb korosztály rendezettségi mutatója szignifi-

kánsan jobb a nem sportolóknál. A feltételezett serdülőkor korcsoportjainál az entrópia-

beli különbözés statisztikailag nem jelentős.
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3. ábra. A megnyugvás alatti entrópia értékek összehasonlítása csoportonként.
Jelölések: mint az 1. ábránál.

A sportolók keringési helyreállítódásának rendezetlensége 11 és 13 év között

nem különbözik, a két idősebb korcsoportnál pedig romlik, a 15 évesek rendezetlensége

jelentősen felülmúlja a 11 és 13 éves csoportét (9. táblázat).

A nem sportolók csekély mértékű, de egyre rendezetlenebb helyreállítódásában

csak a 11 és 15 évesek között jelentős a különbség, a közbülsőkorcsoportok átlagérté-

kei szinte azonosak.

Az entrópia értékek korfüggőtendenciája, a hátterében feltételezett, az

életkor előrehaladtával járó szabályozó mechanizmusok tökéletesedésének és az esetle-

gesen edzésekkel is módosított változásának tisztázására elemeztük a morfológiai kor és

a kiszámolt rendezettségi mutatók kapcsolatát.
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9. táblázat. A post-hoc analízis valószínűségei (Emny)

GS 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

11 év 0,55 0,06 0,06 0,02 11 év

12 év 0,99 0,99 0,98 0,96 12 év

13 év 0,99 0,99 0,99 0,99 13 év

14 év 0,16 0,46 0,32 0,99 14 év

15 év 0,02 0,08 0,04 0,99 15 év

GS 11 év 12 év 13 év 14 év 15 év GN

A rövidítések: mint az 5. táblázatnál.

A teljes minta esetében (n=478), valamint a GS és GN csoportoknál (n=275,

n=203) külön is mindhárom rendezettségi mutató kapcsolata szignifikáns a biológiai

fejlettséget jellemző változóval. A szignifikáns összefüggések viszonylag alacsony

együttható értékei közül kiemelkedik a GN csoportoknál az Esum, a GS csoportoknál az

Eterh és MK kapcsolat szorosságát jellemzőr érték. E kapcsolatok nem zárják ki egyér-

telműen azt a feltételezést, hogy a rendezett, szabályozott működés pusztán a korosodás-

sal együttjáró jelenség (10. táblázat).

10. táblázat. Az entrópiák korfüggése

Változók r p rGS p rGN p

Esum -0,31 <5% -0,38 <5% -0,43 <5%

Eterh -0,35 <5% -0,44 <5% -0,39 <5%
MK

Emny 0,21 <5% 0,23 <5% 0,30 <5%

A rövidítések: r = korrelációs együttható, p = az összefüggés valószínűsége, rGS = a kor-
relációs együttható a sportolóknál, rGN = a korrelációs együttható a nem sportolók-
nál, MK = morfológiai kor (év), Esum,…= mint a 3. táblázatnál.

Ezért elemeztük finomabb felbontásban is, tehát az adott sportoló-nem sportoló

életkori csoportokkal, az életkor és a rendezettségi mutatók kapcsolatát.

A regressziós egyenesek meredekségének szignifikáns különbségét (t = 3,27; p <

5%), a sportoló csoportok rendezettségének kifejezett javulását a teljes adatgyűjtés (4.
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ábra) és a másodfokú görbék különbözését a terhelési periódus időtartama alatt (5. ábra)

az edzések kiváltotta adaptációnak tulajdonítjuk.
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4. ábra. Az entrópia értékek korfüggése csoportonként.
Jelölések: mint az 1. ábrán.

A sportoló csoportoknál az r = -,9824 koefficienssel jellemzett összefüggés, mely-

nek tendenciáját az EsumGS = 0,104-0,0123 × DCK egyenes írja le, és a nem sportolóknál

az r = -,9290 együtthatóval és EsumGN = 0,025-0,0048 × DCK elsőfokú függvénnyel jel-

lemzett kapcsolat az r2 értéke alapján már predikcióra is alkalmas.

Ugyanez mondható el a terhelési szakasz entrópia-értékeire is. Annak ellenére,

hogy a lineáris regresszió változók közötti kapcsolata is szignifikáns

(EterhGS = -0,3084-0,0274 × DCK és r = -,9517;

EterhGN = -0,3521-0,0195 × DCK és r = -,9505),

másodfokú közelítést alkalmaztunk (5. ábra), melynél a tendenciák különbözésének

egyértelműbizonyítéka az együtthatók előjeleinek különbözősége:

EterhGS = -1,1604+0,1053 × DCK-0,0051 × DCK2

EterhGN = 0,5308-0,157 × DCK +0,0053 × DCK2
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5. ábra. A terhelés alatti entrópia értékek korfüggése csoportonként.
Jelőlések: mint az 1. ábrán.

10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5
0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

év

6. ábra. A megnyugvási periódus entrópia értékeinek korfüggése csoportonként.
Jelölések: mint az 1. ábrán.

A konfidencia intervallumok közötti különbség az alapstatisztikai mutatókból (3.

táblázat) következik, GS esetében predikcióra nem tartjuk alkalmasnak a függvényt.
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A restitúció entrópia értékeinek korfüggése a sportolók romló és a nem sportolók

kedvezőtlenről kedvezőrendezettségre váltásának tendenciáját mutatja (6. ábra). A line-

áris regresszió is szignifikáns korfüggést jelzett (rGS = ,9105, rGN = ,8904), de a meg-

nyugvás entrópiájának reálisabb képét adja a polinomiális közelítés és a determinációs

együttható nagysága is ezt indokolja. A polinomok lényeges különbözését az együttha-

tók ellenkezőelőjelei bizonyítják:

EmnyGS = 1,0989-0,0917×DCK+0,0041×DCK2

EmnyGN = -0,6351+0,1723×DCK-0,0061×DCK2

A függvények lefutásából a sportolók megnyugvás alatti rendezetlenségének

fokozódása és a nem sportolók keringési rendszerének – a lokális szélsőérték alapján –

14 éves kor utáni rendezettebb megnyugvása következhet.

5.2 Az aktív–nem aktív gyermekek összehasonlításának eredményei

A 7-14 éves gyermekek testi fejlődésének és metabolizmusuk alakulásának

rendezettségi mutatójaként kiszámolt entrópia-értékekkel a komplex fejlődés leírása

mellett a fizikai aktivitás pozitív szerepének kimutatása is célunk volt.

A nyolc adatfelvétel paramétereiből egyénenként kiszámolt entrópiák csoport-

átlagai a fizikailag aktív csoport (GA) rendezettebb fejlődését, a struktúra és a funkció

kedvezőbb összhangját, valamint a fizikai aktivitás befolyásoló szerepét mutatják (11.

táblázat).

11.táblázat. A statisztikai entrópiák összehasonlítása

GA x
(n=20) SD GNA x

(n=19) SD p
(t)

p
(F)

Emorf -21,0550 0,2724 -20,8981 0,2589 Ns Ns

Emet -18,8171 0,5499 -18,4371 0,5009 <5% Ns

Esum -39,8721 0,5572 -39,3878 0,5491 <5% Ns

A rövidítések: GA x = az aktív gyermekek átlagértéke, GNA x = a nem aktív gyerme-
kek átlagértéke, SD = szórás, p(t) = a t-próba valószínűsége, p(F) = a Levene-
teszt valószínűsége, Emorf = a testi jellemzőkből számolt entrópia, Emet = a
légzési-keringési jellemzőkből számolt entrópia, Esum = a rendszer entrópiája.
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Az aktív csoport fejlődése mindhárom paraméter alapján rendezettebb. A komp-

lex fejlődés mutatójaként értelmezhetőEsum mellett a metabolikus rendszer évenkénti

fejlődésének rendezettségét leíró Emet különbsége is szignifikáns. A testi fejlődésben,

illetve annak rendezett változásában nincs szignifikáns különbség az aktív és nem aktív

gyermekek között. Az entrópiák alapján homogén csoportokat hasonlítottunk össze,

egyik paraméter esetében sincs statisztikai különbség a varianciák között.

A „kezelés” – bár nem kísérletet végeztünk! –, esetünkben a fizikai aktivitás, ha-

tásának kimutatása csak abban az esetben egyértelmű, ha a beavatkozás kezdetén a „kí-

sérleti” (GA) és kontroll csoport (GNA) azonos szintről indul (vagy a fejlődés tendenci-

áját jellemzőregressziós egyenesek meredeksége szignifikánsan különbözik). Ezt disz-

kriminancia analízissel ellenőriztük, külön a testi jellemzők alapján és külön a keringési

és légzőrendszert jellemzőparaméterekkel, amelyek közé besoroltuk azt a fizikai telje-

sítmény-mutatót (ÚT), amelyet a vizsgáltak a terhelés időtartama alatt produkáltak (12.

táblázat).

12. táblázat. A csoportok összehasonlítása a mérési periódus kezdetén

A rövidítések: λ ≈F = a csoportok és a változók közötti különbözés mérőszáma, p = a
különbözés valószínűsége, DCK = a naptári életkor decimális rendszerben, MK =
biológiai életkor, TM = testmagasság (cm), TS = testtömeg (kg), F% = relatív zsír-
tömeg, CS% = relatív csonttömeg, IZ% = relatív izomtömeg, PLX = plasztikus
index (cm), MV = percventilláció (l × min-1), RER = terheléses gázcsere hányados,
VO2 = maximális aerob teljesítmény (l × min-1), BF = percenkénti légvételek
száma (légzésszám × min-1), HR = szívfrekvencia (ütés × min-1), HRNY = nyu-
galmi szívfrekvencia (ütés × min-1), ÚT = a terhelés során lefutott távolság (m).

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’Lambda: ,85981
approx. F (8,30)=,61143 p< ,7611

Wilks’Lambda: ,80373
approx. F(7,31)=1,0814 p< ,3986

Változók F p Változók F P

DCK_97 0,54 0,46 MV_97 0,46 0,50
MK_97 0,77 0,38 RER_97 0,67 0,41
TM_97 0,34 0,56 VO2_97 0,29 0,59
TS_97 0,41 0,52 BF_97 0,89 0,35
F%_97 1,35 0,25 HR_97 3,75 0,06

CS%_97 0,50 0,48 HRNY_97 0,17 0,67
IZ%_97 0,02 0,87 UT_97 1,23 0,27
PLX_97 0,29 0,59
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A kiindulási állapot tehát azonos volt a két csoportban, sem a morfológiában, sem

a keringési rendszerükben nem volt szignifikáns különbség.

A testméretek vizsgálati periódus alatti változását a 13. táblázat tartalmazza. Az

aktív és nem aktív csoport életkora között természetesen nem volt különbség a vizsgálat

megkezdésekor, így az évenként ismételt adatfelvételeknél sem változott, ezért az élet-

kort a teljes minta átlagértékeivel adjuk meg.

A GA és GNA csoport tagjainak naptári életkora mellett a biológiai életkor átla-

ga és varianciája sem különbözik. Az elsőhárom adatfelvételnél még – ha statisztikai-

lag nem értékelhetőmértékben is – a GA csoport biológiai életkora volt a magasabb, 10

éves kor után a reláció az ellenkezőjére változott. A csoportokon belüli változások min-

den esetben szignifikánsak voltak.

Az összehasonlított csoportok termet átlaga sem különbözött az évenkénti adat-

felvételek során. Az évenkénti 6 cm körüli termetváltozás viszont szignifikáns mindkét

csoportban. A csoportok statisztikailag nem különbözővarianciái egyre növekedtek.

Nem különbözött a testtömege a csoportoknak egyetlen alkalommal sem, viszont

az évenkénti tömeggyarapodásban már volt különbség a csoportok között. A 7. és 10. év

közötti, évenkénti változások nem voltak jelentősek egyik csoportban sem, de míg a

nem aktívak szignifikáns tömegváltozása a 10 éves kort követően megkezdődött, addig

az aktívak statisztikai szempontból is jelentős tömegnövekedése csak egy évvel később

indult be. A GNA csoport variabilitása is épp a 11 éveseknél változott nagyot, nőtt az

évenkénti tömeggyarapodás, az interindividuális különbség, de ennek ellenére sincs a

csoportok varianciái között lényeges eltérés.

A csonttömeg testtömeghez viszonyított aránya mindkét csoportban fokozatosan

csökkent, de a csoportok közötti különbség nem szignifikáns. Az évenkénti csökkenés

különbözősége is elhanyagolható, statisztikai szempontból jelentéktelen, akárcsak a

variabilitások különbözése.

A plasztikus index számértékeit tekintve a GA csoportot némileg fejletlenebb

mozgatórendszer jellemzi, de az aktívak és nem aktívak nem különböztek. A nyolc adat-

felvétel során e mutató szignifikánsan növekedett, kivéve a GA csoport tagjainál a 9 és

10 éves kor között. A testmagassághoz viszonyított PLX értékek alapján is GNA cso-

port a morfológiailag fejlettebb, de statisztikailag ebben a mutatóban sem különböznek

a csoportok (13. táblázat).
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13. táblázat. A testméretek alakulása csoportonként

A rövidítések: MK = biológiai életkor, TM = testmagasság (cm), TS = testtömeg (kg),
CS% = relatív csonttömeg, PLX = plasztikus index (cm), relPLX = testmagasság-
relatív plasztikus index, p = az átlagok különbözőségének valószínűsége, p(F) = a
varianciák különbségének valószínűsége, x = átlagérték, SD = szórás, Ns = nem
szignifikáns, 1<2<…= az egy-mást követő átlagok különbsége szignifikáns,
1=2…az egymást követőátlagok különbsége nem szignifikáns.

Változók MK TM TS

Életkor GA GNA
p

GA GNA
p

GA GNA
p p(F)

x =7,01
SD=0,18

7,07
0,40

7,06
0,48 Ns 125,7

5,39
124,9
5,09 Ns 22,61

2,65
22,62
4,23 Ns Ns

x =8,02
SD=0,24

8,05
0,43

7,98
0,54 Ns 131,6

5,88
131,1
5,69 Ns 26,29

3,26
26,63
4,64 Ns Ns

x =9,09
SD=0,20

8,96
0,40

8,94
0,51 Ns 137,5

6,64
136,5
5,63 Ns 28,95

3,95
30,28
5,29 Ns Ns

x =10,03
SD=0,21

9,79
0,46

9,92
0,56 Ns 142,6

7,01
142,3
6,01 Ns 32,27

5,11
34,24
7,77 Ns Ns

x =11,03
SD=0,25

10,69
0,46

10,92
0,71 Ns 148,2

7,18
148,1
7,27 Ns 35,64

5,62
38,81
10,25 Ns Ns

x =12,07
SD=0,20

11,84
0,62

11,96
0,70 Ns 155,1

8,07
153,8
7,68 Ns 40,65

7,13
43,93
12,55 Ns Ns

x =13,07
SD=0,20

12,75
0,52

13,04
0,64 Ns 161,0

9,42
160,2
8,28 Ns 45,77

8,49
49,60
12,82 Ns Ns

x =14,06
SD=0,19

13,70
0,59

14,01
0,67 Ns 166,7

9,92
165,8
8,81 Ns 51,26

9,47
54,36
12,63 Ns Ns

1<2<3<
4<5<6<

7<8

1<2<3<
4<5<6<

7<8

1<2<3<
4<5<6<

7<8

1<2<3<
4<5<6<

7<8

1=2=3=
4=5<6<

7<8

1=2=3
=4<5<
6<7<8

CS% PLX relPLX
x =7,01

SD=0,18
20,54
1,02

20,59
1,41 Ns 58,35

2,62
58,45
2,69 Ns 46,44

2,04
46,81
1,81 Ns Ns

x =8,02
SD=0,24

20,20
0,97

20,21
1,43 Ns 60,68

3,09
60,95
3,07 Ns 46,12

2,13
46,48
1,63 Ns Ns

x =9,09
SD=0,20

19,63
0,98

19,92
1,24 Ns 63,21

2,63
63,39
2,99 Ns 45,99

1,30
46,43
1,65 Ns Ns

x =10,03
SD=0,21

19,48
1,08

19,54
1,38 Ns 64,89

2,75
65,71
4,08 Ns 45,51

1,33
46,15
2,04 Ns Ns

x =11,03
SD=0,25

19,20
0,96

19,13
1,44 Ns 67,24

2,53
68,09
4,73 Ns 45,38

1,34
45,94
2,04 Ns Ns

x =12,07
SD=0,20

18,87
0,98

18,84
1,49 Ns 70,23

3,65
70,95
5,35 Ns 45,29

1,43
46,10
2,20 Ns Ns

x =13,07
SD=0,20

18,71
1,27

18,39
1,58 Ns 72,68

3,81
73,57
5,68 Ns 45,14

1,39
45,89
1,99 Ns Ns

x =14,06
SD=0,19

18,26
1,44

17,99
1,85 Ns 75,04

4,41
76,08
6,15 Ns 45,03

1,54
45,84
1,99 Ns Ns

Ns Ns
1<2<3
=4<5<
6<7<8

1<2<3
<4<5
6<7<8

Ns Ns
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A relatív zsírtömeg aktívakat jellemzőalacsonyabb értéke a 10 és 13 éves kor

között szignifikáns (7. ábra).

7,02 8,03 9,10 10,03 11,03 12,08 13,07 14,06
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

*
**

*

*

%

év

= p<5%

7. ábra. A relatív zsírtömeg alakulása csoportonként.
Jelölések: GA = a fizikailag aktívak, GNA = a fizikailag nem aktívak, * = a csoportátla-

gok különbsége szignifikáns.

7,02 8,03 9,10 10,03 11,03 12,08 13,07 14,06
39,0

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

év

= p<5%

%

**

**

*
*

*

*

8. ábra. A relatív izomtömeg alakulása csoportonként.
Jelölések: mint a 7. ábrán.
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A vizsgálat kezdetén lévő2% különbség a nyolcadik adatfelvételre csupán 3%-

ra nőtt, az évenkénti nem szignifikáns zsírakkumuláció jellege azonban eltérőa két cso-

portban.

A relatív izomtömeg az elsőkét adatfelvétel után minden alkalommal szignifi-

kánsan nagyobb volt az aktívaknál (8. ábra). A GA csoport – eltekintve a 10 és 14 éves

korban tapasztalt csekély mértékűIZ% csökkenésétől – fejlődési tendenciájával ellen-

tétben a GNA csoport a 9, 10, 11 éves korban történt adatfelvételnél is a kiindulási érték

alá csökkent. Az egymást követőátlagok változása nem szignifikáns, a varianciák sem

különböznek egymástól.

A nyugalomban mért pulzus sem a csoportok között, sem a csoportokon belül

nem változott szignifikáns mértékben. Az aktívak folyamatos HRNY csökkenéséhez

hasonló a GNA csoport tendenciája is, de a nyugalomban mért átlagok nagyobbak, s az

utolsó adatfelvételnél már nem lett kevesebb a percenkénti ütések száma.

A terhelés maximumán mért pulzusszámok alakulása ugyanezt mutatja. A cso-

portok közötti különbözés és az átlagok évenkénti változása sem szignifikáns.

A terheléses gázcsere hányados (RER) értékei között természetesen nincs szig-

nifikáns különbség sem az azonos években, sem az egymást követőterhelések alatt.

Információtartalma arra korlátozódik, hogy vizsgáltjaink általában megfeleltek az egyik

vita maxima kritériumnak.

A percenkénti légvételek számában sincs szignifikáns eltérés. A GA csoport lég-

zésszáma nem is tendenciózus, a GNA csoport elsőterhelést kivéve kisebb légzésszá-

ma viszont folyamatosan csökkent a nyolc év alatt (14. táblázat).

A két csoport maximális percventillációja csak 12, 13 és 14 éves korban

különbözik szignifikánsan. Az aktívak folyamatosan növekvőventillációja 9 és 11 éves

kor között csökken le, a nem aktívak valamivel kevésbé meredek változása pedig 11 és

12 éves kor között figyelhetőmeg. Ennek megfelelően, a GA csoporton belül ezen átla-

gok között, a GNA csoportban viszont az említett perióduson kívül, a 7-8 és 9-10 éves

kor között nincs szignifikáns különbség (9. ábra).

A csoportok statisztikai szempontból azonos szintről induló aerob teljesítménye

a vizsgálati periódus végére különül el egymástól. A két csoport 12-14 éves korban kü-

lönbözik egymástól szignifikánsan a percenkénti maximális oxigénfelvétel átlagérté-

keiben (10. ábra).
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14. táblázat. Az élettani jellemzők változása csoportonként

Változók HRNY HR

Életkor GA GNA
p p(F)

GA GNA
p p(F)

x =7,01
SD=0,18

87,05
5,78

88,68
7,82 Ns Ns 191,30

8,91
195,68
6,44 Ns Ns

x =8,02
SD=0,24

84,90
5,51

86,63
8,14 Ns Ns 191,45

9,75
195,00
5,62 Ns Ns

x =9,09
SD=0,20

82,10
7,41

85,79
7,57 Ns Ns 195,15

6,62
195,84
5,61 Ns Ns

x =10,03
SD=0,21

81,05
6,84

83,63
9,29 Ns Ns 194,50

7,18
195,95
5,84 Ns Ns

x =11,03
SD=0,25

77,10
8,90

80,89
4,63 Ns Ns 196,15

5,77
197,21
4,12 Ns Ns

x =12,07
SD=0,20

76,55
7,96

79,63
6,03 Ns Ns 195,60

7,04
195,26
4,98 Ns Ns

x =13,07
SD=0,20

74,95
9,80

77,11
7,90 Ns Ns 194,55

6,07
196,05
4,39 Ns Ns

x =14,06
SD=0,19

71,20
9,48

78,37
5,54 Ns <5% 194,50

5,73
194,84
5,46 Ns Ns

Ns Ns Ns Ns

RER BF

x =7,01
SD=0,18

0,97
0,03

0,98
0,03 Ns Ns 66,95

3,73
67,37
7,81 Ns Ns

x =8,02
SD=0,24

0,97
0,04

0,99
0,04 Ns Ns 67,05

4,32
66,11
7,65 Ns Ns

x =9,09
SD=0,20

1,00
0,04

1,00
0,03 Ns Ns 66,95

5,74
65,16
6,85 Ns Ns

x =10,03
SD=0,21

1,01
0,03

1,00
0,03 Ns Ns 64,70

4,09
62,11
5,98 Ns Ns

x =11,03
SD=0,25

0,99
0,05

1,00
0,03 Ns Ns 62,95

5,42
62,00
4,22 Ns Ns

x =12,07
SD=0,20

0,98
0,05

1,00
0,04 Ns Ns 63,10

4,97
61,11
3,46 Ns Ns

x =13,07
SD=0,20

0,99
0,03

1,01
0,04 Ns Ns 63,05

5,32
60,68
4,24 Ns Ns

x =14,06
SD=0,19

1,00
0,04

1,01
0,05 Ns Ns 62,00

5,54
60,21
5,76 Ns Ns

Ns Ns Ns Ns

A rövidítések: mint a 12. és 13. táblázatban.
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7,02 8,03 9,10 10,03 11,03 12,08 13,07 14,06
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*
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#

#

#

#

l × min -1

*

*

*

év

9. ábra. A percventilláció alakulása csoportonként.

Jelölések: mint az 7. ábrán. # = a csoport egymást követőátlagainak különbsége
szignifikáns.

7,02 8,03 9,10 10,03 11,03 12,08 13,07 14,06
500

1000

1500

2000

2500
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3500

év

#
*

ml× min-1

#

#

# #

#
*

*

*
*

#

## = p<5%

10. ábra. Az oxigénfelvétel alakulása csoportonként.
Jelölések: mint a 9. ábrán.
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GA csoportban 9 és 10 éves kor között nem volt lényeges javulás, de a megelőző

és következőkét évben szignifikánsan nőtt az aerob teljesítményük. A megfigyelési

periódus végén az egyéni különbözőség növekedése miatt nem volt statisztikailag is

kimutatható javulás. A nem aktívak csoportjában csupán 8 és 11 éves kor között volt

szignifikáns fejlődés. A variabilitás növekedése is 11 éves kortól figyelhetőmeg.

A futószalagos terhelés során megtett távolság alapján már a második adatfelvé-

teltől elkülönülnek a csoportok, a futástávolságok szignifikánsan nagyobbak voltak a

GA csoportban (11. ábra). Az évről-évre növekvőtávolságok a GA csoportba 7 és 9

éves kor között szignifikánsan különböztek. A GNA csoportban is (matematikai érte-

lemben) monoton növekvőfüggvény jellemzi a fizikai teljesítményt, de az évenkénti

változások nem jelentősek, a fejlődés sebessége elmarad az aktívakétól.
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11. ábra. A terhelés során megtett távolság.

Jelölések: mint a 9. ábrán.

5.3 A prepubertáskorú gyermekek eredményeinek összehasonlítása

5.3.1 A leányok eredményei

A leányok szomatikus fejlődését, a morfológiai jellemzőik változását és az

„edzések” hatására bekövetkező feltételezett teljesítmény-változásokat magában

foglaló, tehát az egész rendszer működésére vonatkozó rendezettségi mutató (Esum)
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értéke szignifikánsan kisebb a normál iskolai testnevelésben résztvevőknél, azaz fejlő-

désük rendezettebbnek ítélhető(15. táblázat).

A morfológiai alkat jellemzőire (Emorf) és a motorikus tulajdonságokra (Emot)

külön kiszámolt entrópia-értékek is ugyanezt mutatják. A korlátozott számú testméret

alapján rendezettebb, szabályozottabb a GN csoportba tartozó leányok vizsgált időin-

tervallum alatti fejlődése, bár a csoporton belüli interindividuális eltérések nagyobbak.

Vizsgáltjaink biológiai fejlettségének különbözősége (Bodzsár, 2002), mint magyarázó

ok, kizárható, az adatgyűjtési periódusban mindössze három főt sorolhattunk az

„érettek” közé! Az entrópia alapján a fizikai teljesítmények változása is egyenletesebb

ebben a csoportban, de a GT csoporthoz viszonyított különbség nem jelentős. A GT

csoport ebben az egy rendezettségi mutatóban nagyobb variabilitású, amit a sportolás

szempontjából tehetségesnek tartott gyermekek korai specializálódása – feltehetően épp

az ebben mutatott jobb teljesítményeik miatt válogatták ki őket – magyarázhat, de a

csoportok variabilitása nem különböző.

15. táblázat. A statisztikai entrópiák összehasonlítása leányoknál

GT x SD GN x SD
p

(t)

p

(F)

Emorf -14,9976 0,2783 -15,4195 0,4240 <5% Ns

Emot -10,4810 0,3622 -10,5164 0,3051 Ns Ns

Esum -25,4787 0,4840 -25,9359 0,6020 <5% Ns

A rövidítések: GT= testnevelési osztályos leányok, GN = normál iskolai testnevelésben
részt vevőleányok, SD = szórás, Emorf = a testi jellemzőkből számolt entrópia,
Emot = a fizikai teljesítményekből számolt entrópia, Esum = a rendszer entrópiája,
p(t) = a t-próba valószínűsége, p(F) = a Levene-teszt valószínűsége, NS = az
átlagok különbsége nem szignifikáns

Az entrópiák összehasonlításának eredményei arra késztettek bennünket, hogy

az okok feltárása érdekében vizsgáltjaink testi és fizikai teljesítmény-jellemzőit válto-

zónként elemezzük.

A testi jellemzők közül a testmagasságban nem különbözött a GT és GN csoport

egyetlen alkalommal sem, természetesen a leányok az adatfelvételek között eltelt időtar-

tam alatt mindkét csoportban szignifikánsan magasabbak lettek (16. táblázat).
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16. táblázat. A testméretek alakulása a leányoknál a vizsgálati periódus során
(átlag, szórás)

A rövidítések: DCK = a naptári életkor decimális rendszerben, TM = testmagasság
(cm), TS = testtömeg (kg), PLX = plasztikus index (cm), GT= testnevelési
osztályos leányok, GN = normál iskolai testnevelésben részt vevőleányok, p = az
F-próba valószínűsége, p(F) = a Levene-teszt valószínűsége, NS = nem szignifi-
káns, 1<2<…az egymást követőátlagok különbsége szignifikáns.

A testtömeg alapján az adatgyűjtési periódus egészében szignifikáns különbség

volt a csoportok között. A testmagassághoz hasonlóan, a mérési alkalmak közötti tö-

meggyarapodás is következetes és szignifikáns volt, természetesen a GN tanulóinak tö-

megnövekedési üteme fokozottabb volt a GT csoporthoz viszonyítva.

A plasztikus index valamennyi mérési időpontban tapasztalt csoportok közötti

különbözése és korfüggőváltozása is mindkét csoport esetében szignifikáns volt, s a

homogénebb (valamennyi mérési alkalommal szignifikánsan kisebb variancia) GT cso-
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port abszolút értékben megadott PLX értékei voltak kisebbek. Szelektált minta esetében

meglepőmódon, az elsőadatfelvételt kivéve, a plasztikus index testmagassághoz viszo-

nyított értékével jellemzett mozgatórendszeri fejlettségük is valamennyi alkalommal

jelentős mértékben elmaradt GN csoporttól.

Más trendet követett a törzs kerekdedségét mutató metrikus index. Ebben a GT

csoport átlagainak idősora egyre leptomorfabb alkatra utalt, a GN csoportba tartozó leá-

nyok viszont nagyon csekély mértékűleptomorfabb fázis után, a serdüléshez közeledve

egyre piknomorfabbá váltak. A csoportok közötti különbözősége az elsőadatfelvétel ki-

vételével szignifikáns volt, a csoportokon belüli félévenkénti változások viszont nem

(12. ábra).
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12. ábra. A metrikus index alakulása.
Jelölések: mint a 7. ábrán.

A relatív zsírtömeg változásának iránya mindkét csoportban nagyon hasonló volt

a megfigyelési periódus alatt, de a csoportok között szignifikáns eltérés volt valamennyi

adatfelvételnél. A csoportokon belüli eltérések nem következetesek, a GT csoportban

eggyel kevesebb mérés-intervallumban nőtt meg lényegesen a relatív zsírtömeg (13.

ábra).

A lokomotorikus gyorsaságot becslő30 méteres futás időeredményében szigni-

fikáns különbség volt a csoportok között valamennyi adatfelvételnél. A csoportokon
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belüli eredményjavulás viszont nem következetes, érdekes módon, épp a számszerűen

aktívabb GT csoportban volt – igaz, itt is csak eggyel – kevesebb a mérés-intervallu-

monkénti szignifikáns javulás (14. ábra).
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13. ábra. A relatív zsírtömeg alakulása.

Jelölések: mint a 7. ábrán, I.=II. = az átlagok különbsége nem szignifikáns.
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14. ábra. A 30 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.
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A helyből távolugrásban a GT csoport valamennyi adatfelvételi alkalommal

szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtott. A testnevelési osztályosok feltehetően jobb

koordinációja és nagyobb izomereje mellett a GN csoport leányainak nagyobb tömege,

relatív zsírtömege és kevésbé edzett lábizomzata is indokolja ezt a különbséget. Amíg a

fél év alatt kialakult távolságnövekedés a testnevelési osztályokba járó leányok cso-

portjában csupán csak két intervallumban, addig a normál iskolai testnevelésben részt

vevők csoportjában három esetben volt szignifikáns (15. ábra).

A vizsgáltjaink életkorában inkább koordinációs, mint kondicionális feladatot

jelentőés gyakorlottságot igénylőkislabdahajításban is következetesen jobb eredményt

produkáltak a testnevelési osztályos leányok. A csoportokon belüli félévenkénti jelentős

fejlődés számszerűen megegyezik, három-három intervallumban tapasztaltunk szignifi-

káns javulást (16. ábra).

A talán legfontosabb fizikai teljesítményben, a keringési jellegűállóképességet

becslőfutásban is az eddigiekkel megegyezőeredményeket regisztráltunk. A GT cso-

port átlaga szignifikánsan jobb volt minden adatfelvétel alkalmával. A csoportokon be-

lüli, félévenkénti lényeges eredményjavulások száma megegyezik és időben is egy-

beesik (17. ábra).
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15. ábra. A helyből távolugrás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.
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16. ábra. A kislabdahajítás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.
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17. ábra. A 400 m-es futás eredményeinek alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.

5.3.2 A fiúk eredményei

A leányoktól eltérően (15. táblázat), a fiúknál a testnevelési és a nem testneve-

lési osztályokba járók valamennyi entrópia-értékben jelentősen különböznek (17. táblá-
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zat). Abban viszont megegyeznek, hogy szomatikus fejlődésük (Emorf), a fizikai telje-

sítmények változása (Emot) és ebből fakadóan – a felhasznált változókból számolt –

össz-entrópia (Esum) alapján a kinantropometriai rendszer fejlődése 7 és 11 éves kor

között szignifikánsan rendezettebb a normál iskolai testnevelésben részt vevők

csoportjában.

17. táblázat. A statisztikai entrópiák összehasonlítása fiúknál

GT x SD GN x SD p
(t)

p
(F)

Emorf -15,1105 0,2659 -15,2646 0,4779 <5% p<5%

Emot -10,4869 0,2509 -10,6169 0,2928 <5% Ns

Esum -25,5974 0,4328 -25,8815 0,6547 <5% p<5%

A rövidítések: mint a 15. táblázatban.

A varianciák összehasonlítása alapján Emorf (F=3,23) és Esum (F=2,28) válto-

zókban GT csoport homogénebb – ami eltér a leányoknál tapasztaltaktól –, az Emot-tal

jellemzett teljesítményváltozásban azonban megegyezik a csoportok variabilitása

(F=1,36, p>5%).

A fiúk testméreteinek változását és az összehasonlítások eredményeit a 18. táb-

lázatban foglaltuk össze.

A testmagasságban nem volt különbség a két csoport között egyetlen adatfelvé-

tel időpontjában sem, az azonos csoportba tartozó fiúk magassága viszont minden alka-

lommal szignifikánsan nőtt.

A testtömeg változása egészen más tendenciát követ, mint a leányoknál. A cso-

portok között csak a mérési periódus második felében alakult ki a szignifikáns különbö-

zőség, amit a GN csoport tagjainak folytonos és jelentős tömeggyarapodása okozott, s

ami minden alkalommal szignifikáns volt.

Ezzel szemben GT tagjainál csak az első, és a vizsgálati periódus utolsó három

intervallumában nőtt jelentősen a testtömeg. A nagyobb testtömeg átlag nagyobb varia-

bilitási tartományban mozog a GN csoportban, ami az életkor előrehaladtával fokoza-

tosan növekszik is. A csoportok varianciái – épp a GN nagy értékei miatt – valamennyi

esetben szignifikánsan különböztek.
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18. táblázat. A testméretek alakulása a fiúknál a mérési periódus során
(átlag, szórás)

DCK TM TS PLX

GT GN GT GN p GT GN p GT GN p
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A rövidítések: mint a 16. táblázatban, p = a Levene-teszt valószínűsége.

A PLX alapján nincs statisztikai különbség a testnevelési és nem testnevelési

osztályos fiúk között. A leányokkal egyezően, a tagozatos fiúk plasztikus indexének

abszolút értékei a kisebbek, de a félévenkénti változások mindkét csoportban szignifi-

kánsak.

A MIX alakulása is szinte megegyezik a leányokéval, különbség csak a csopor-

tok variabilitásában van. A GT tagjai egyre leptomorfabbakká váltak, a GN csoport fiú-

tanulói pedig rövid, átmeneti leptomorf időszak után piknomorfabbak lettek. Az első

adatfelvétel kivételével szignifikáns a különbség GT és GN csoportok között. A csopor-

tokon belüli félévenkénti változások azonban nem szignifikánsak (18. ábra).

A testtömeghez viszonyított zsírtömeg alapján szignifikáns különbség volt a cso-

portok között minden adatfelvétel alkalmával. A GN csoport egyre növekvőzsírtömege

csak két intervallumban nem változott jelentősen, GT tagjainál viszont éppen két inter-
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vallumban nőtt meg szignifikánsan a relatív zsírtömeg. Mindkét csoport varianciája

minden adatfelvételnél nagy, de míg a GN-ben viszonylag állandó, a GT-ben az életkor-

ral szélesedett az F% terjedelme. A nagy varianciák az utolsó két adatfelvétel kivételé-

vel szignifikánsan különböztek (19. ábra).
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18. ábra. A metrikus index alakulása.
Jelölések: mint a 7. ábrán.

A fizikai teljesítmények csoportonkénti fejlődését ábrákon mutatjuk be.

A futógyorsaságban a testnevelési osztályosok valamennyi adatfelvételnél szig-

nifikánsan jobb eredményt produkáltak (20. ábra). A teljesítmények félévenként folya-

matosan javultak mindkét csoportban, lényeges változás azonban GN és GT csoportnál

is csak két intervallumban volt. A GN csoport eredményeinek következetesen nagyobb

variabilitása a vizsgálati periódus végére még tovább nőtt.

A dinamikus láberőt és koordinációt magában foglaló helyből távolugrásban a

testnevelési osztályos fiúk eredménye minden adatfelvételnél szignifikánsan jobb volt

(21. ábra).

A nem testnevelési osztályos tanulók ugrástávolsága a vizsgált időszak elején és

az utolsó intervallumban nőtt szignifikánsan, a tagozatosoké viszont mindössze három

féléves periódusban javult lényegesen.
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19. ábra. A relatív zsírtömeg alakulása.

Jelölések: mint a 9. ábrán.
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20. ábra. A futógyorsaság alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.



72

7,12 7,65 8,21 8,75 9,20 9,70 10,27 10,80
90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

év

*
= p<5%

cm

*
**

*

*

*
*

*

# #

#

#

#

#
#

#

#

21. ábra. A helyből távolugrás eredményének alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.
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22. ábra. A kislabdahajítás eredményének alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.

A kislabdahajítás nem mutatott következetes testnevelési osztályos fölényt, csu-

pán az adatfelvételek felében volt szignifikánsan jobb a teljesítményük. A GT csoportba
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tartozó fiúk dobástávolsága három, a másik csoportba tartozó fiúké két intervallumban

javult lényegesen (22. ábra).

Az állóképesség becslését szolgáló hosszabb futótáv időeredményei szignifikán-

san jobbak voltak valamennyi alkalommal a GT csoportban (23. ábra). A vizsgálati pe-

riódus kezdetén tapasztalt teljesítménykülönbség nem változott a négy év alatt, az idő-

sorok trendje párhuzamos, ebből következően a csoportokon belüli szignifikáns javu-

lások száma és időbeli elhelyezkedése is azonos. GN csoportban következetesen na-

gyobb az időeredmények variabilitása, ami az elsőadatfelvétel kivételével szignifikán-

san különbözik GT csoport homogénebb teljesítményétől.
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23. ábra. A 400 m-es futás eredményének alakulása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.

5.3.3 A leányok és fiúk összehasonlítása

Több szerző(Eiben et al., 1991; Eiben et al., 1992; Meinel, 1977; Mészáros et

al., 1981; Mészáros, 1990) egybehangzó véleménye szerint a prepubertásban alig kimu-

tatható különbségek vannak a leányok és fiúk testméretei és fizikai teljesítmény-jellem-

zői között. Ezt – természetesen - az egyes jellegeket megtestesítőváltozók vagy para-

méterek alapján írták le. Az integrált diagnosztikai paraméter, az entrópia alapján ilyen

összevetésről még nincs tudomásunk.
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A testnevelési és nem testnevelési osztályba járó leányok és fiúk komplex fejlő-

désének összehasonlítása (24. ábra és 19. táblázat) is hasonló eredményre vezet, mint az

irodalomból ismert, változónkénti összehasonlítások. A GT és a GN csoportok nem kü-

lönböznek egymástól, tehát fokozott aktivitást feltételezőés hipoaktivitással jellemez-

hetőéletmódot folytató leányok és fiúk fejlődése nem különbözik. Az aktivitás pozitív

különbséget okozó tényezőként való értelmezése – ezen minta eredményei alapján –

nem bizonyítható, mert a rendezett, komplex fejlődés nem az aktívakat, hanem a hipo-

aktívakat jellemzi mindkét nemben!
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24. ábra. A leányok és fiúk entrópia-értékeinek összehasonlítása.
Jelölések: mint a 9. ábrán.

19. táblázat. A leány és fiú csoportok (Esum) összehasonlításának valószínűségei

Csoportok (1) (2) (3) (4)

GTfiú (1) 0,68 0,03 0,00

GTleány (2) 0,00 0,00

GNfiú (3) 0,94

GNleány (4)

A rövidítések: GTfiú = testnevelési osztályos fiúk, GTleány = testnevelési osztályos leá-
nyok, GNfiú = normál iskolai testnevelésben részt vevőfiúk, GNleány = normál
iskolai testnevelésben részt vevőleányok.
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A morfológiai alkat jellemzőiből számolt entrópia-értékek összehasonlításának

eredménye is hasonló (25. ábra), a testi fejlődés rendezettségét az aktivitás negatívan

befolyásolta. A GN csoportok rendezettebb fejlődése mellett a nagyobb aktivitású leá-

nyok és fiúk nem különböznek, viszont a nem testnevelési osztályos fiúk fejlődése szig-

nifikánsan rendezetlenebb, mint a leányoké (20. táblázat).
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25. ábra. A leányok és fiúk morfológiai jellemzőiből számolt entrópia-értékek
összehasonlítása.

Jelölések: mint a 9. ábrán.

20. táblázat. A leány és fiú csoportok (Emorf) összehasonlításának valószínűségei

Csoportok (1) (2) (3) (4)

GTfiú (1) 0,41 0,02 0,00

GTleány (2) 0,00 0,00
GNfiú (3) 0,01
GNleány (4)

A rövidítések: mint a 19. táblázatban.

A fizikai teljesítmények rendezett vagy rendezetlen fejlődése alapján nem ta-

pasztaltuk, hogy az aktivitás egyértelműen szelektálna (26. ábra és 21. táblázat). A fiúk
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esetében igen, viszont a leányoknál nem különbözik a GT és a GN csoport. Az aktív

fiúk és leányok fizikai teljesítményeinek fejlődése azonos rendezettségű, de a nem aktív

fiúk lényegesen rendezettebben fejlődnek, mint a leányok.
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26. ábra. A leányok és fiúk fizikai teljesítményeiből számolt entrópia-értékek
összehasonlítása.

Jelölések: mint a 9. ábrán.

21. táblázat. A leány és fiú csoportok (Emot) összehasonlításának valószínűségei

Csoportok (1) (2) (3) (4)

GTfiú (1) 0,91 0,01 0,58

GTleány (2) 0,01 0,50
GNfiú (3) 0,04
GNleány (4)

A rövidítések: mint a 19. táblázatban.
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6. fejezet MEGBESZÉLÉS

Bevezetés

A különbözőaktivitású gyermekek és serdülők fejlődésének komplex jellemzé-

sére, a fejlődés rendezettségének elemzésére két lehetőség kínálkozott.

A tanulmányozott irodalom ebben nem adott segítséget, hisz ilyen komplex

megközelítéssel nem találkoztunk, a biológiai fejlődés és a fizikai teljesítmények

változásának entrópiával való jellemzésére nem találtunk adatokat. Az edzéshatások

okozta élettani teljesítményváltozásokat sem írták le entrópiával csupán az edzések

következményeként megnyilvánuló különbözőminőségűsportmozgások térbeli jellem-

zőjének rendezettségét tárgyaló munkákat ítélhettük relevánsnak.

Lehetőségként adódott, hogy az entrópia viszonyok és a teljesítmények össze-

függéseit elemezzük, mely maga után vonta volna a teljesítmények értékelését is. Mi

viszont úgy gondoltuk, munkánk célja az entrópia alkalmasságának bizonyítása és nem

a különböző, élettani vagy fizikai teljesítmények minősítése. Az entrópia értékei nem

abszolút értékek, tehát viszonyításuk nem célszerű, így ezt elvetettük.

Az elsővizsgálati elrendezés, azaz a sportoló-nem sportoló összehasonlítás

eredményeit az entrópia-értékek alakulásának lehetséges okai alapján értelmezzük. Az

önkéntesen vállalt és a szervezett fizikai aktivitás hatásának kimutatására szolgáló vizs-

gálatok eredményeire pedig változónkénti elemzéssel igyekszünk magyarázatot adni,

annak ellenére, hogy a változások folyamatát épp egy integrált paraméterrel szándékoz-

tunk leírni.

6.1 Sportolók és nem sportolók kardiorespiratorikus rendszerének műkö-

dése

Az edzések pozitív következményei, a mozgások kivitelezését (koordinációs ké-

pességek) javító, ezek testi-, neuromuszkuláris feltételeit (kondícionális képességek) fej-
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lesztő, a testösszetételt módosító és az élettani funkciókat – beleértve ezek szabályozá-

sát is – lényegesen befolyásoló szerepe evidencia, tankönyvi adatokkal bizonyítható

(Frenkl, 1983; Mészáros, 1990).

Feltételezésünk szerint a szervezet, jelen esetben a keringési-légzési rendszer,

terhelésre adott válaszreakcióinak rendezettség-rendezetlenség alapján történő

jellemzése nemcsak a rendszer paramétereit, hanem a terhelés során ható szabályozó

(idegi- és hormonális) mechanizmusokat is magában foglalja. Így az entrópia nemcsak a

keringési-légzési rendszer kiválasztott paramétereinek edzéshatásra bekövetkezőjavulá-

sát, hanem szabályozottságuk minőségi megváltozását is jellemzi.

Az edzések egyértelműen pozitív szerepe alapján feltételezett sportoló-nem

sportoló különbözőség ugyan igazolódott, de a minden kétséget kizáró bizonyításához

valamennyi rendezettségi mutatóban, valamennyi vizsgált korcsoport esetén lényeges

eltérést reméltünk a GS és GN csoportok között. Ennek elmaradása a lehetséges okok

feltárását igényli.

A sportoló és nem sportoló almintákat diszkriminancia analízissel hasonlítottuk

össze, a változónkénti összevetés helyett, a testi jellemzőkből konstruált „alkat” és a ke-

ringési paraméterekből adódó „keringési rendszer” alapján, ahogy az entrópiáknál is

eljártunk. Morfológiai jellemzőik alapján a gyermekek és serdülők különböztek vala-

mennyi vizsgált életkorban, de a két legfiatalabb csoportban csupán a testmagasság és a

relatív zsírtömeg volt különbséget okozó változó. Az idősebbeknél már több szomatikus

jellemző is lényegessé vált a különbség szempontjából, de a relatív zsírtömeg

valamennyi korosztályban diszkrimináló tényező. Az „alkat”-hoz hasonlóan a „kerin-

gési rendszer”-ben is különböztek a csoportok, de míg a négy fiatalabb korcsoport kü-

lönbözőségét csak az abszolút oxigénfelvétel eltérőmennyisége okozta, addig ez a legi-

dősebbeknél kiegészült a maximális pulzusszámmal (22. táblázat). A következetes disz-

krimináló tényezőa maximális oxigénfelvétel pedig mért, alapadatokból számolt érték.

A keringési-légzési rendszer általunk felhasznált többi jellemzőjében, tehát a

gázcsere alapadatokban, a diszkriminancia analízis eredménye szerint nincs szignifikáns

különbség a sportolók és nem sportolók között, így az entrópiákban tapasztalt különbö-

zőség csak az edzések okozta másfajta, kedvezőbb szabályozottságra vezethetővissza!

Az Esum és Eterh statisztikai entrópiák tendenciájában ugyan egyértelműen

megmutatkozik az edzéshatás valamint a kedvezőbb szív-vérkeringési szabályozás, de a
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sportoló és nem sportoló csoportok összehasonlításban mégsem következetes és jelentős

különbözés lehetséges okai:

- a nem sportoló alminták tagjainak fizikai aktivitásbeli különbözősége,

- a sportoló csoportok „sportéletkorának” (edzés-életkorának) eltérőidőtartama,

- a sportoló csoportokban a képviselt sportágak nagy száma és eltérőjellege.

22. táblázat. Diszkrimináló jellemzők a csoportok összehasonlításánál

Testi jellemzők Légzési-keringési
jellemzőkÉletkor

Változók p Változók p
TM 0,04 VO2 0,0011 F% 0,00
TM 0,03 VO2 0,0012
F% 0,00
MIX 0,00 VO2 0,0013
F% 0,00
TM 0,00 VO2 0,00
TS 0,04

CS% 0,00
IZ% 0,00

14

F% 0,00
TS 0,00 HR 0,01

PLX 0,03 VO2 0,00
IZ% 0,01

15

F% 0,00

A rövidítések: TM = testmagasság (cm), TS = testtömeg (kg), F% = testtömeg-relatív
zsírtömeg (%), MIX = metrikus index (cm), CS% = testtömeg-relatív csonttömeg
(%), IZ% = testtömeg-relatív izomtömeg (%), PLX = plasztikus index (cm), VO2

= maximális oxigénfelvétel (ml × min-1), HR = maximális pulzusszám (1 × min-1),
p = az F-próba valószínűsége.

A nem sportoló kategóriába kerülés feltétele a sportegyesületi tagság-, illetve a

versenyszerűsportolás hiánya volt. A vizsgáltak alkalmi vagy éppen rendszeres aktivi-

tásáról nem gyűjtöttünk információt. A relatív zsírtömeg korcsoportonkénti és a nem

sportoló csoportok következetesen nagyobb értékei egyöntetűen csekély aktivitásra utal-

nak a GN csoportok tagjainál. Az aktivitásbeli lényeges különbözést azért is el kell

vetni, mert – az eredmények alapján bizonyos – az edzések, aktivitások növelik a rende-

zettséget, ami a GN csoportban csak az életkor emelkedésével együttjáró mértékben vál-

tozott. A sportolóknál a különféle „aktivitások” rendezettségnövelőhatásának sokféle-
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ségét véljük az entrópia-értékek szórásának nagy és növekvőértékei mögött. Ezzel

szemben a GN csoportok kis szórásai is az egyöntetűhipoaktivitást jelenthetik.

A GS csoportokban a sportéletkor elég változatos képet mutatott. A 3,7 (2-5);

3,2 (2-5); 6,8 (5-8); 4,6 (3-7); 5,8 (4-7) év átlagértékekből és a terjedelmekből arra kö-

vetkeztethetünk, hogy csupán az életkor függvényében nem nőa rendszeres edzéssel

töltött időtartam. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy az edzések pozitív hatása nem

juthatott egyértelműen érvényre, és feltehetően ebből ered az idősebb korcsoportokban

az entrópia-értékeknél tapasztalt variancia-növekedés.

A GS csoportokban a sportágak száma 8 és 14 között változott. A különböző

sportági edzések viszont lényegesen befolyásolják a keringési rendszer terhelésre adott

válaszreakcióit. Mészáros és munkatársai (1998) olimpikon sportolóknál szignifikáns

különbséget találtak a különbözősportágak képviselőinek percventillációjában és a

maximális aerob teljesítményben, Csende és munkatársai (1998) pedig nem különböző

aerob teljesítményeknél a maximális teljesítményérték elérésének időtartamában.

Sportoló mintánkban nemcsak állóképességi jellegűterhelésekkel edzősport-

ágak képviselői voltak, így az edzések által befolyásolt maximális aerob teljesítmények

és a legnagyobb teljesítmény elérésének folyamata lényegesen különbözhettek, márpe-

dig az entrópiákat azonos időtartamú idősorokból számoltuk. A sportolók entrópiájának

(Esum) egyre növekvőszórásai – szemben a nem sportolók viszonylag állandó szórásá-

val – a sportéletkor különbözősége mellett, ebből is eredhetnek, és egyben alá is tá-

masztják magyarázatunkat. Igaz, hogy felnőtteknél, de sportág-csoportok képviselőinek

és nem sportoló kontroll csoport relatív aerob teljesítményének összehasonlítása szigni-

fikáns eredményre vezetett. A legnagyobb értéket az állóképességi sportágak képvise-

lőinél találták, mely érték szignifikánsan nagyobb volt valamennyi más csoporténál, de

a labdajátékosok is felülmúlták a sprinter- és erőtípusú sportágak képviselőit és a velük

azonos szinten lévőkontrollokat (Kneffel et al., 2007). A szabályozástól függően kü-

lönbség lehet még azonos sportágban és azonosan magas szinten teljesítők keringési jel-

lemzői között is (Zsidegh et al., 1997).

A tapasztaltak felvetik az adequat tesztelés kérdését is. A spiroergometriai vizs-

gálat ugyan általánosan alkalmazott eljárás, de alapvetően az állóképességi teljesítmény

élettani feltételeiről ad információt. Az aerob edzettség viszont nem minden sportágban

közvetlen teljesítménybefolyásoló tényező(Nádori et al., 1994), így fejlesztése – annak
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ellenére, hogy fontossága nem vitatható – néhány sportágban még utánpótláskorú spor-

tolók esetén is másodlagos a sportági képességfejlesztéshez viszonyítva.

Azt azért mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy mi nem a különbözősport-

ágak képviselőinek aerob teljesítményét vizsgáltuk, hanem a keringési rendszer edzé-

sekkel indukált, rendezett működésének kialakulását, és a nem sportolók rendezett-

ségével való összevetését! Ennek a kívánalomnak pedig teljes mértékben eleget tett a

lefolytatott vizsgálat.

Az entrópia értékek korfüggését – épp a szabályozás növekvőéletkorral járó tö-

kéletesedése miatt – megvizsgáltuk (5. fejezet). A 11 és 12 éveseknél az átlagok és szó-

rások hasonlósága a sportolók relatíve kevés edzésmúltjával magyarázható, hisz csupán

két ugyanazon testi és egyetlen, de mindkét korosztályban azonos keringési jellemzőben

van statisztikai különbség a két csoport között. E két életkor, még nagyon nagy valószí-

nűséggel a prepubertásra esik, így igaz, hogy alapvetően a testi felépítés és nem az ed-

zés határozza meg a keringési jellegűteljesítőképességet (Rowland, 1996).

Eredményeinkből is arra következtethetünk, hogy 13 éves kor után az Esum és

Eterh rendezettségi mutatók átlagértékei és a szórások nagyobb értékei már a postpu-

bertásra utalnak. Az edzések hatására (és természetesen a korfüggés miatt is) javul a

szabályozás, csökken az entrópia és a sportági edzések eltérőjellege miatt nőa rende-

zettség variabilitása. A terhelés egész időtartama alatti és a futószalagos terhelés alatti

paraméter-értékekből számolt entrópiák életkori alakulása további, egyértelműbizonyí-

téka a varianciaanalízis alapján nyert eredményeinknek. Amennyiben a korfüggések

trendjei párhuzamosan futnának, ez más szinten, de azonos módon működőszabályo-

zást, rendezettséget jelentene. A GS és GN csoportok regressziós függvényei pedig sta-

tisztikailag különböznek, így a sportolók rendezettségének javulása egyértelműen az

edzéseknek tulajdonítható!

A két fiatalabb korcsoport statisztikai azonosságát a prepubertáskor korlátozott

mértékűállóképesség-fejlesztési lehetősége magyarázza. A biológiai érettség a határvo-

nal a VO2 maximális értékével jellemzett állóképesség fejleszthetőségénél (Armstrong

és Welsman, 2001; Baxter-Jones és Maffulli, 2003). Két éves intenzív kosárlabda edzés

hatására ugyan nőtt a 9 éves fiúk maximális oxigénfelvétele, de ez a javulás csak a kont-

raszt csoporttal való összevetés esetén volt szignifikáns (Dridi et al., 2006). Hasonló

eredményre jutottak Neto és munkatársai (2007) a Tanner féle (1962) érettségi foko-
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zatok szerinti csoportokba sorolt labdarúgók és kontrollcsoportként nem edző8-17 éves

fiúknál. A motoros teljesítmény alapján becsült VO2max a labdarúgó csoportoknál nem,

de a kontroll párok esetében szignifikánsan különbözött. A tartós terheléssel és inter-

vallumos terheléssel edző10,25 illetve 10,1 éves fiúknál sem javult szignifikánsan a

maximális oxigénfelvétel a 8 hetes edzés hatására, csupán a rendszeres edzést nem foly-

tató kontrollcsoportéhoz képest volt jelentős a javulás (McManus et al., 2005; Williams

et al., 2000).

Mindezek az eredmények is alátámasztják Katch (1983) „trigger hipotézisét”,

mely szerint gyermekkorban az edzések hatékonysága elhanyagolható mértékű, de van

egy trigger, a serdülés! A prepubertáskorban a hormonális feltételek (alacsony GH- és

nemi hormon koncentráció) miatt az edzések nem váltanak ki mérhetőjavulást a fizioló-

giai funkciókban, ebből következően az állóképességi teljesítményben sem.

A GN csoportoknál az Esum, a GS csoportoknál az Eterh és sportolóknál nem-

sportolóknál egyaránt az Emny paraméterekben 13 éves korban tapasztalt entrópia

„töréspont”-ok így akár a serdülés jeleként is interpretálhatóak lennének, de ilyen irá-

nyú információ nem volt a birtokunkban, a biológiai fejlettséget nem vizsgáltuk.

A restitúcióban tapasztalt eredményeink (3. ábra) is értelmezésre szorulnak. Vala-

mennyi korcsoportban rendezetlenebb a sportolók keringési rendszerének működése, az

entrópia értékei pedig pozitívak. Az Esum és Eterh negatív értékei az idősor „hosszá-

ból” adódnak. A megnyugvást viszont csak három percen keresztül elemeztük, így a

gázanalizátor félperces mintavételi frekvenciája miatt csupán hat értékből állt az az

idősor amelyből az Emny-t számoltuk. Mivel az entrópiát a változók valószínűsége

alapján számolja az ENTROPIA ™ Software, természetesen a rövidebb idősorból szá-

moltaknak nagyobb értékei lesznek! A megnyugvás (légzésszám vagy pulzusszám alap-

ján) legalább három alaptípusú tendencia szerint történhet, így a nagyobb teljesítményt

produkáló sportolók rendezetlenebb helyreállítódása elfogadható.

A megnyugvás rendezettségének korfüggése – a sportolók rendezetlenebb helyre-

állítódása ellenére – is az entrópiának az edzésadaptáció jellemzésére való alkalmas-

ságát bizonyítja.

A sportolók növekvőrendezetlenségét becslőmásodfokú függvény ugyan mono-

ton növekvő, de a konfidencia intervalluma viszonylag nagy, és az extrapoláció eredmé-

nye még szélesebb intervallumban lehetséges, hisz széttartó a megbízhatósági interval-
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lum. Ez megengedi azt a feltételezést, hogy a függvény monoton növekedésének mérté-

ke csökkenjen, tehát a rendezetlenség vélhetően nem növekszik tovább oly mértékben,

mint a vizsgált időintervallumban! Ugyan statisztikai „jó tanács”, hogy minél alacso-

nyabb fokú függvénnyel közelítsük mért értékeinket, de ebben az esetben – pont a mért

értékek egyértelműtendenciájából fakadóan – a másodfokú közelítés alkalmasabb volt,

mint az elsőfokú.

A nem sportolók romló rendezettsége a postpubertáskorban a függvény alapján

újra javulhatna, de reálisabb feltételezés, hogy a kialakuló rendezettség ≈szabályozott-

ság már nem változik jelentősen. A becslés megbízhatósága jobb, mint a sportolók

esetében, de az extrapoláció itt is megengedő, tehát ennek a feltételezésnek is van reali-

tása, melyet Esum mérsékelt csökkenése (4. ábra) és Eterh stabilizálódó jellege (5. ábra)

is alátámaszt.

A GN csoportok rendezettségét leíró függvény:

f (DCK)=EmnyGN = -0,6351+0,1723×DCK-0,0061×DCK2

lokális maximumát kiszámoltuk a szokásos módon. Deriváltuk a függvényt és megha-

tároztuk az f’(DCK)=0 egyenlőséget adó DCK értéket, mely 14,12 év. Ez az életkor arra

enged következtetni, hogy a biológiai érettség kialakulásának időszakában a legna-

gyobb a nem sportolók rendezetlensége, majd a szabályozás feltételezett csekély mérté-

kűtökéletesedése esetleg még javíthat a rendezettségen, de a konfidencia intervallum a

stagnálást is megengedi!

Az entrópia-értékek korfüggésének vizsgálatakor, a regresszió-analízisben a cso-

portátlagokat vettük figyelembe, ami statisztikai szempontból vitatható.

Célunk az volt, hogy bemutassuk az entrópiák és az életkor közötti kapcsolatot,

bizonyítva a rendezettségi mutató szabályozottságot is magában foglaló jellegét. Ezt a

függvények tendenciái bizonyították – a sportolók tendenciája lényegesen különbözött a

nem sportolókétól – amely függvények csupán az életkori változást jellemezték. Vala-

mennyi vizsgált személy életkora és az entrópiák kapcsolata ugyancsak szignifikáns, de

a korrelációs együtthatók természetesen kisebbek, mint az átlagra illesztett regresszió

esetén (10. táblázat), a kapcsolat erőssége (az Eredmények fejezetben a szignifikáns

kapcsolat erősségét csak az Alkalmazott módszerek fejezetben megadott 5%-os

szignifikancia szinttel jelöltük!) viszont nem változik, marad a p<0.00, igen erősen

szignifikáns minősítés! Épp így nem változnak a függvények jellemzőértékei, az egye-
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nesek meredeksége, és a másodfokú függvényekben szereplőegyütthatók, pontosabban,

az együtthatók előjelei.

A Bevezetőben lehetőségként említettük az entrópia és a teljesítmény összefüggé-

sének értékelését, értelmezését. Annak ellenére, hogy a kevés igazán releváns irodalom-

ban épp erre találtunk példát, ezt elvetettük. A falmászóknál (Boschker és Bakker, 2001;

2002; Cordier et al., 1993; 1994) a sportág jellegéből adódóan relatív teljesítményérté-

kelés volt, hiszen mérték ugyan a pálya teljesítésének időtartamát, de ez az adott pályá-

hoz tartozó időtartam, mely más eredményekkel nem vethetőössze. A lehetőségek (te-

rem magassága, vízszintes kitérés távolsága, homorulat lehetősége, stb.) által meghatá-

rozott pálya általában nem reprodukálható, ebből fakad a teljesítmény relativitása. A

kezdők és gyakorlottak ugyanazt a pályát teljesítették, így tehát összemérhetővolt telje-

sítményük, s a geometriai entrópiájuk. Ebben az esetben logikus volt a sportolói minősí-

tésbeli különbség entrópia alapján történőértelmezése. Csende és munkatársainak

(2005) élsportolókra vonatkozó vizsgálata pedig csak az elemzett sportágak elitjére szo-

rítkozott. Mi viszont nem sportteljesítményt mértünk, csupán annak közvetlen vagy

közvetett feltételét, s nem kategorizáltuk sportolóinkat sem minősítés, sem sportágak

vagy sportágcsoportok szerint, mert célunk az edzésadaptáció entrópiával való jellem-

zése volt.

6.2 Aktív és nem aktív gyermekek összehasonlítása

Az aktivitás indukálta rendezett, szabályozott testi fejlődés és az ennek megfelelő

fiziológiai fejlődés entrópiával való együttes jellemzése alapvetően igazolta feltevésün-

ket, hiszen mindhárom rendezettségi mutatóban GA csoport értékei a jobbak. Komplex

fejlődésük valamint a keringési-légzési rendszerük fejlődése szignifikánsan kedvezőbb,

mint GNA csoporté, de szomatikus fejlődésük is rendezettebb – még ha statisztikai

szempontból ez nem is különbözik lényegesen.

A morfológiai életkor mellett az alkati mutatók közül a testmagasság az, amely-

ben a nem különbözőátlagok változása a csoportokon belül minden mérésinterval-

lumban szignifikáns. A testtömegben viszont különbözött a két csoport, hisz a kezdet-

től azonos testtömeg átlagok évenkénti gyarapodása 10 éves korig nem volt lényeges, de

ezt követően szignifikánsan emelkedett a GNA csoportban, 11 éves kortól pedig GA-

ban is. A tömeggyarapodás mértéke ezt követően eltért egymástól, s ennek köszönhető-
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en, a vizsgálati periódus végére, a közel azonos mértékűváltozások ellenére is 3 kg-os

különbség alakult ki. Az évente elvárható jelentős tömeggyarapodás eggyel kevesebb-

szer következett be a GA csoportnál.

A plasztikus index alapján, a vizsgálat kezdetétől a GNA csoport mozgatórend-

szere volt fejlettebb. A testmagasság-relatív plasztikus index alapján is következetesen,

de nem szignifikánsan fejlettebb volt a GNA csoport. A PLX nagyobb abszolút értékei-

ben a relatív zsírtömeg szerepét véljük, hisz a kerületi méreteket a szubkután zsír

torzíthatja. Az életkorral együttjáró lényeges változások száma GA csoportban eggyel

kevesebb, akárcsak a testtömegben.

A relatív zsírtömeg növekedése eltérőtendenciájú a csoportoknál. Míg a hipoaktív

csoportban monoton növekvő, addig az aktívaknál a serdülés közeledtével nőigazán, de

egyénenként nagyon eltérőmértékben, ennek tulajdoníthatók a nagyobb szórások. Ez

viszont a csoportok közötti szignifikáns különbség kiegyenlítődését okozta az utolsó

adatfelvételre. Az aktivitás szerepét abban látjuk, hogy míg az aktívaknál a 8 év alatt

csupán 5%-nyit, a nem aktívaknál közel 7%-nyit növekedett a zsír testtömegbeli aránya.

Ami mindenképpen pozitívum, egyik csoportban sem változott mérésintervallumonként

szignifikánsan a F%. A rendezettség szempontjából pedig azt tartjuk fontosnak, hogy a

jelentős változások számában nincs különbség a csoportok között, bár valószínűen nem

ez az egyetlen magyarázó ok.

A relatív izomtömeg eltérőtendenciájú fejlődésének szignifikáns különbségeit a

GNA csoport sokáig nem növekvőértékei miatt tapasztalhattuk. GA csoport sem fejlő-

dött oly mértékben, hogy szignifikáns eltérést tapasztaljunk az egymást követőátlagok

között, de a GNA csoport a 8. életévben jellemzőátlagát csupán 12 éves korra érte el

újra. E paraméter alapján úgy tűnik, a serdülés előbb következett be ebben a csoportban,

így ezt követően kezdődött meg az izomgyarapodás.

A terheléses gázanyagcsere-mutatók közül a percventillációban - miközben a

lényeges javulások a mérési periódus alatt más-más életkorban következtek be – eggyel

több volt az életkorral együttjáró szignifikáns értéknövekedés az aktív csoportban. A

maximális oxigénfelvétel is eggyel többször nőtt jelentősen a GA csoportban, de

érdekes módon, épp a feltételezett serdülést megelőzőidőszakban, ahol az irodalom

egyöntetűen a VO2-vel jellemzett aerob teljesítmény korlátozott fejlődését és fejleszthe-

tőségét írja le (Matos és Winsley, 2007). A csoportok közötti szignifikáns eltéréseket
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viszont épp az utolsó három adatfelvétel során regisztráltuk mindkét változóban, melyet

egyértelműen az aktivitásnak tulajdoníthatunk.

A terhelés során lefutott távolság csupán az elsőkét mérésintervallumban javult

szignifikánsan az aktív csoportban, a második adatfelvételtől regisztrált következetes

távolságkülönbséget is az aktivitás hatásaként értelmezzük.

A rendezettségi mutatók közül Emorf viszonyát nem magyarázhatjuk a szomati-

kus jellemzők mérésintervallumonkénti szignifikáns, életkorral együttjáró és elvárható

fejlődésével, hiszen ez GNA csoportban volt gyakoribb. Magyarázatként a fejlődési ten-

denciák közötti eltéréseket (7. és 8. ábra) említjük.

A keringési rendszer aktivitásra bekövetkezőszignifikánsan rendezettebb fejlődé-

sére viszont már elégséges oknak tartjuk a csoporton belüli szignifikáns változások szá-

mában tapasztalt jelentős eltérést GA csoport javára. Ezt csak megerősítik a fejlődési

tendenciák (9., 10., 11. ábra). A struktúra és a funkciók rendezett, együttes fejlődését,

Esum szignifikánsan kisebb értékét, a testi jellemzőkben megmutatkozó csekély kü-

lönbséget felülmúló metabolikus változókbeli fölény magyarázza.

A változónkénti elemzés mellett a diszkriminancia analízis (DA) is igazolta az

entrópiák különbözőségét.

Az utolsó adatfelvétel mért jellemzőivel, „faktoronként” megismételt összeha-

sonlítás eredménye szerint a morfológiai jellemzőkben ekkor sem különbözött a két

csoport, de a keringési rendszer működését leíró változók alapján már szignifikánsan

különböztek, igaz, a diszkrimináló változó nem terheléses gázcsere-mutató, hanem a

futószalagon megtett távolság volt. Ezt a változót a relatív aerob teljesítőképesség fejlő-

désének és a rendszeres fizikai aktivitás együttes hatásának következményeként értel-

mezhetjük (23. táblázat).

Az 1. fejezetben is említettük, hogy az entrópiával az edzések hatását, rende-

zettségbeli javulást eredményezőszerepét, a struktúra és a funkciók fejlődésének össz-

hangját szándékozunk jellemezni.

Annak ellenére, hogy a légzési-keringési rendszer rendezett fejlődését terheléses

gázcsere-mutatókkal jellemeztük, mégis a terhelés során megtett távolság (ÚT) – ami

nem gázcsere mutató – a diszkrimináló változó és ezt kell kiemelnünk. Ezt a látszólagos

ellentmondást két okkal tudjuk magyarázni.

Az egyik ok az „edzéshatás” fogalom értelmezése.
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23. táblázat. A csoportok összehasonlítása a mérési periódus végén

A rövidítések: p = a csoportok közöti különbözés valószínűsége, DCK = az életkor deci-
mális rendszerben, MK = a biológiai életkor (év), TM = testmagasság (cm), TS =
testtömeg (kg), F% = relatív zsírtömeg, CS% = relatív csonttömeg, IZ% = relatív
izomtömeg, PLX = plasztikus index (cm), MV = percventilláció (l × min-1), RER
= terheléses gázcserehányados, VO2 = maximális oxigénfelvétel (ml × min-1), BF
= légzésfrekvencia (1 × min-1), HR = maximális pulzusszám (1 × min-1), HRNY =
nyugalmi pulzusszám (1 × min-1), ÚT = a terhelés során megtett távolság (m).

Közismert, hogy prepubertáskorban az intenzív edzések indukálnak válaszreak-

ciókat, de a terhelésekre az aerob metabolizmus adaptációja nagyon csekély mértékű,

még a korai posztpubertásban is (Baxter-Jones és Mundt, 2007; Tolfrey, 2007). Az el-

végzett edzések ezek szerint feleslegesek, semmiféle hatásuk nincs a gyermeki és ser-

dülőszervezetre? Az aerob teljesítmény növelését célzó edzések sem hatástalanok. Pay-

ne és munkatársai (1997) meta-analízisének eredménye szerint a VO2 max mintegy

5%-os növekedése az átlagos „edzéshatás”, ami közelítően 2 ml × kg-1 × min-1 relatív

aerob teljesítmény-növekedésnek felel meg, s mások is alig eltérőeredményekről szá-

molnak be (Aandstad et al., 2006; Baquet et al., 2002; Baquet et al., 2003; Le Mura et

al., 1999; Rowland, 2005).

Az edzések ugyan valamely struktúra és működése megváltoztatására hatnak,

hogy ezáltal a mérhetőfunkciói megváltozzanak, de mint esetünkben is tapasztalható,

általában az edzések hatásai nem koncentrálódnak és nem is koncentrálódhatnak kizáró-

lag csak a célzott struktúrára. Így más, „kapcsolódó funkciók” javulását is eredményez-

hetik. Jó példa erre az állóképesség fejlesztése, hisz akár futás, akár evezés vagy éppen

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’Lambda: ,85981

approx. F (8,30)=1,2530 p< ,3042

Wilks’Lambda: ,80373

approx. F (7,31)=4,1960 p< ,0023
Változók F p Változók F p

DCK_04 1,34 0,25 MV_04 0,14 0,70
MK_04 1,64 0,20 RER_04 0,54 0,46
TM_04 0,98 0,32 VO2_04 0,00 0,95
TS_04 0,00 0,95 BF_04 0,07 0,78
F%_04 0,03 0,85 HR_04 0,80 0,37

CS%_04 0,08 0,76 HRNY_04 1,05 0,31
IZ%_04 2,54 0,12 ÚT_04 12,73 0,00
PLX_04 0,00 0,97
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úszás az edzéseszköz, a mozgásciklusok nagyszámú ismétlése mindenképpen hat magá-

ra a mozgásvégrehajtásra, esetenként javul a sportági technika, gazdaságosabbá válik a

mozgás. A relatív aerob kapacitás életkori alakulását vizsgálva figyelte meg Rowland

(1990a; 1990b), hogy a fiúk esetében változatlan, a leányoknál csökkenőtesttömegre

vonatkoztatott maximális oxigénfelvétel mellett a futás gazdaságossága (adott futó-

szalag sebességen és meredekségen felhasznált oxigén mennyisége alapján) egyértel-

műen javult.

Az aerob teljesítmény és a futóteljesítmények közötti kapcsolat a másik oka az

ÚT paraméter kiemelésének.

A laboratóriumi vizsgálatok során ugyan nagyon gyakori a kerékpár-ergométer

használata (Aandstad et al., 2006; Anjos et al., 2005; Dridi et al., 2005; Klasson-

Heggebø et al., 2006), de a lehetőségektől függően, a futószalagos terhelést előnybe

részesítik (Armstrong et al., 1999; Bar-Or és Zwiren, 1973; Faludi, 2003; Rowland és

Boyajian, 1995; Vajda et al., 2007; Williams et al., 2000). Nagy elemszámú minták

vizsgálatánál, vagy eszköz hiányában a pályateszteket is gyakran alkalmazzák, és a fu-

tóteljesítményekből becslik az aerob teljesítményt (Aandstad et al., 2006; Neto et al.,

2007).

Berthoin és munkatársai (1966) 6-17 éves gyermekek és serdülők keresztmet-

szeti vizsgálatában a fiúk aerob futósebessége szignifikánsan nőtt a vizsgált életkorok

teljes tartományában. Mindezek megerősítik a futástávolságnak az aerob teljesítmény

minősítésére való használhatóságát.

A sportgyakorlatban inkább használatos relatív aerob kapacitás értékei is termé-

szetesen az aktívak fölényét mutatják (27. ábra), ami a rendszeres fizikai aktivitás mel-

lett a GNA csoport testtömege, és a szignifikánsan nagyobb relatív zsírtömege, valamint

a lényegesen különbözőrelatív izomtömeg alapján logikus következmény.

A GNA csoport relatív zsírtömege a második adatfelvétel után meredekebben

növekedett és ezt követően – matematikai értelemben – monoton növekvőfüggvénnyel

jellemezhetőmódon nőtt. A testtömeghez viszonyított izomtömeg épp ellenkezőleg vál-

tozott, bár a rákövetkezőévek alatt nem csökkent a testtömegbeli részesedése, de csak

12 éves korban lettek újra olyan „izmosak” a vizsgáltak, mint 8 éves korukban voltak.

A GA tagjainál 13 éves kortól változott meredekebben a F% növekedése, és a

relatív csonttömeg alig érzékelhetőcsökkenése mellett, természetes következményként
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az izomtömeg egész tömegben való részesedése kisebb lett. Ehhez hozzájárul a testtö-

meg mérsékelt változása is (13. táblázat).
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*

ml × kg-1 × min-1

*

*
***

*

= p < 5%

27. ábra. A relatív aerob kapacitás fejlődése csoportonként.
Jelölések: mint a 9. ábrán.

A említett változókban tapasztalt csekély különbségek összegzett hatásaként is

értelmezhetőa relatív aerob teljesítmény csoportok közötti különbözősége (28., 29.

ábra). A változókat jellemzőregressziók közül a relatív oxigénfelvétel fejlődése külön-

bözik szignifikánsan (p<5%), s ez a szomatikus jellemzők változásával együtt is edzés-

hatásként értelmezhető.

6.3 A prepubertáskorú gyermekek eredményeinek értelmezése

Ebben a vizsgálati elrendezésben nem igazolódott be az a jogos feltételezésünk,

hogy a testnevelési osztályos gyermekek szomatikus- és fizikai teljesítménybeli fejlődé-

se rendezettségben felülmúlja a nem testnevelési osztályba járó gyermekekét. Sem a

leányok, sem a fiúk egyetlen entrópia-érték alapján nem mutattak kedvezőbb, az

életkori fejlődésmenetnek jobban megfelelőváltozást, mint hipoaktív társaik.

Bár másik két vizsgálati elrendezésünk hipotézisei beigazolódtak, ebben az eset-

ben újra felmerülhet az entrópia használatának jogossága, mert vizsgáltjaink életkora
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nagymértékben különbözött az előzőelemzésekben szereplőkétől, s mint láttuk, a rende-

zettségi mutató korfüggőparaméter.
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TS = -6,6085+3,9836×DCK

IZ% = 40,0979+0,1947 ×DCK

RVO2 = 34,4835+1,7684×DCK
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28. ábra. A testtömeg, relatív izomtömeg és relatív aerob kapacitás GA csoportban.
Jelölések: RVO2 = relatív oxigénfelvétel ml × kg-1 × min-1, TS = testtömeg kg, IZ% =
relatív izomtömeg
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TS = -10,2422+4,5298×DCK

IZ% = 39,551+0,1065×DCK

RVO2 = 39,4079+0,6108×DCK

ml×kg -1×min -1
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29. ábra. A testtömeg, relatív izomtömeg és relatív aerob kapacitás GNA csoportban.
Jelölések: mint a 28. ábrán.
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A 2. fejezetben már említettük, hogy az entrópia a lineáris rendszerek jellemzé-

sére alkalmas (Land és Elias, 2005). A gyermekfejlődésben a prepubertást ilyen idő-

szaknak tartottuk és a mért jellemzők fejlődésmenete ezt igazolta is. Mint láttuk, a 7-14

éves kor – melybe már beleesik a biológiai érettség kialakulása – között lefolytatott lon-

gitudinális vizsgálat változónkénti eredményeiben sem látszott meg a serdüléshez tár-

sított alkati és/vagy sportteljesítménybeli „szétesés”. Így tehát a módszert adekvátnak

tekinthetjük.

A modell alkalmasságával kapcsolatban felmerülőaggályokat sem véljük jogos-

nak. A testmagasság és testtömeg, mint alapvetőtestméretek mellett a növekedési típust

leíró indexek használata indokolt. Ami talán vitatható, az a testösszetételi mutatók közül

a testtömeg-relatív zsírtömeg. E változó modellbe való bevonását azzal indokoljuk,

hogy az öröklöttség mellett a környezet hatásaira – pl. szociális státusz, ebből is fakadó

táplálkozási szokások, fizikai aktivitás – érzékeny mutató, s amely jelentősen csökkent-

heti a fizikai teljesítményeket (Mészáros et al., 2003; Othman et al., 2002; Vajda et al.,

2007; Zsidegh et al., 2003).

A fizikai teljesítmények becslésére használt próbák eredményeiről már szóltunk,

alkalmazásukat indokoltuk, de most azt az aspektust is hangsúlyozzuk, hogy a fizikai

fejlődést képviselőmodellalkotók természetes mozgások. Így akár kondicionális javu-

lás, akár a mozgáskoordináció tökéletesedése következik be a rendszeres aktivitás hatá-

sára, az eredmények javulásában ez kifejeződhet, hisz a feltételek javulásának érvényre

jutása nem függ bonyolult sporttechnikától, fizikailag aktívabb és nem aktív, de iskolai

testnevelésben részt vevőgyermekek számára egyaránt alkalmasak.

Az edzés nemcsak fiziológiai alkalmazkodási folyamat, hanem tanulás is. Az

entrópiát a tanulás hatékonyságának kimutatására is használják (Cordier et al., 1993;

1994; Mitra et al., 1998; Perl, 2000) és a tanulási folyamat „globális változója”-ként is

értelmezik. Ennek alapján a nagyobb gyakorisággal edzőtanulóknál nagyobb testszer-

kezeti és elsősorban funkcionális rendezettséget, vagyis alacsonyabb entrópia-értékeket

tételezhettünk fel. A nem testnevelési osztályosok heti két testnevelési órájával – ami

semmiféle adaptációt nem eredményezhetett (Frenkl et al., 1998) – szemben a testneve-

lési osztályosok heti öt aktivitása lényeges különbséget jelenthetett, s mindez négyévnyi

időtartamban. Ezzel szemben, Pijpers és munkatársai (2003) 3 alkalommal, 10 napos

időintervallumonként tesztelték a 19-30 éves korú, falmászásban gyakorlatlanok tanulá-
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sát, és szignifikáns különbséget tapasztaltak a vizsgálat kezdetén és végén számolt ent-

rópia-értékekben a szorongási szint és a kondíció függvényében. Nemcsak edzésfolya-

mat által kiváltott hatás jellemzésére alkalmas az entrópia, hanem a rövid időtartam alatt

végrehajtott sportmozgásokkal kiváltott tanulás hatékonyságában megmutatkozó kü-

lönbségek leírására is megfelelőmódszer (Boschker és Bakker, 2002).

Célkövetőmozgások vizsgálata során Lai és munkatársai (2005) azt állapították

meg, hogy az entrópia-analízis az elemzett mozgások pályagörbéinek olyan jellegzetes-

ségeit is megmutatta, amelyeket a hagyományos eloszlási és variabilitási elemzések

nem derítenek fel. Mi ennek ellenére épp a változónkénti elemzést alkalmaztuk (5.3

fejezet), hogy hipotézisünkkel és az irodalmi adatokkal ellentétes eredményeink okait

feltárjuk.

A leányoknál a morfológiai jellemzők közül az F%, a motorikus próbák közül a

vágtafutás és a helyből távolugrás esetében tapasztaltuk, hogy a csoportokon belüli, mé-

rés-intervallumonkénti szignifikáns változások illetve javulások száma eggyel kevesebb

volt a GT csoportnál. Ez azt jelenti, hogy a korfüggőés rendezettnek ítélhető, minden

intervallumban szignifikáns testi fejlődést nem kísérte hasonló fizikai teljesítménybeli

javulás, ráadásul épp a GT csoportban volt kevesebb ilyen.

A fiúk morfológiai jellemzőinek változónkénti elemzése szerint a TM és a PLX

korfüggőváltozása azonos a két csoportban, a metrikus index változásának jellege

ugyan csoportonként eltérő, de statisztikai különbségek tekintetében azonos. A testtö-

meg a GT csoportban öt, a GN csoportban mind a hét mérésintervallumban szignifikán-

san nőtt. A relatív zsírtömeg csupán két alkalommal növekedett jelentősen a GT cso-

portban, míg a GN csoportban viszont öt intervallumban. A fizikai teljesítmények közül

a vágtafutás jelentős eredményváltozásainak száma megegyezik a két csoportban, a

helyből távolugrásban a GN csoport szignifikáns javulásainak száma öt, GT csoporté vi-

szont csak három. A kislabdahajításban a testnevelési osztályosok dobástávolsága egy-

gyel több intervallumban javult lényegesen, az állóképességet becslőfutótáv teljesítésé-

nek időtartama viszont mindkét csoportban három-három alkalommal lett szignifikán-

san rövidebb.

A testnevelési osztályokat jellemzőingergyakoriság és foglalkoztatás-terjedelem

mellett a félévenkénti szignifikáns fizikai teljesítményjavulás reális elvárás lenne.

Ugyanígy az is, hogy az edzések hatására a GT csoport mutasson nagyobb fejlődést
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vagy gyakoribb jelét a véletlen hatások mérséklődésének, másképpen, ebben a csoport-

ban várható el több mérésintervallumonkénti szignifikáns javulás.

A leányoknál a GT csoportnál tapasztalt kevesebb szignifikáns javulás indokolja

– véleményünk szerint – az Emot átlagainak viszonyát, viszont az Emorf-ra nem talál-

tunk biológiai magyarázatot. Az F%-ban tapasztalt egyetlen, a GN csoport javára írható

különbség ezt kétségessé teszi. Hangsúlyozzuk, hogy az összehasonlított csoportok rela-

tív zsírtömegbeli különbsége nagy, a testnevelési osztályosok csak a vizsgálati periódus

végére érték el a GN csoport kezdeti, 21% körüli átlagát (13. ábra).

Megfontolandó annak a feltevésnek magyarázatként való elfogadása, mely sze-

rint a magasabb termet (GN-GT: 3 cm), a nagyobb testtömeg (mintegy 10 kg) és a 7%

különbségre gyarapodó relatív zsírtömeg alapján a nem testnevelési osztályos lányok

biológiailag fejlettebbek, s ez okozza szignifikánsan rendezettebb fejlődésüket. Hor-

monszintet nem vizsgáltunk, az érettségre utaló más jellemzőt nem állapítottunk meg,

ezért csak feltételezés. Az egész rendszer rendezettségének (Esum) viszonyát a két „al-

rendszer” eredményei egyértelműen megmagyarázzák.

A fiúk eredményeinek változónkénti elemzése alapján a mérés-intervallumon-

kénti szignifikáns változások száma GT csoportban kevesebb, s ezek a számbeli különb-

ségek magyarázzák Emorf és Emot statisztikai különbségét.

Mivel a testi fejlődés és a fizikai teljesítményjavulás is GN csoportnál volt

egyenletesebb, így az Esum paraméter GN csoport számára szignifikánsan kedvezőbb

értéke az előzőek alapján indokolt.

A szomatikus és fizikai teljesítménybeli fejlődés „egyenletességét” a félévenként

elvárható szignifikáns változások jelentenék. Ezzel nem azt állítjuk, hogy ajánlatosnak

tartjuk az F% – amelyben a jelentős változások száma különbözött a leányoknál és a

fiúknál is – félévenkénti szignifikáns növekedését!

A GA és a GNA összehasonlítás során épp azt tapasztaltuk, hogy vizsgálatról

vizsgálatra egyik csoportban sem növekedett szignifikánsan az F%, a rendezett biológiai

fejlődést leíró entrópia-értékek viszonya – GA csoport kisebb értéke – részben

(alacsonyabb entrópia, de nem szignifikáns) mégis igazolta feltevésünket! Kedvezőbb

képet mutattak a fizikailag aktívak és nem aktívak, pedig a csoportokon belüli interindi-

viduális különbségek nagyobbak voltak, mint a most elemzett összehasonlítás csoport-

jainál (GT, GN), viszont tény, hogy az elsőadatfelvételtől kezdve a mérési periódus
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egésze alatt alacsonyabb volt a zsír testtömegbeli aránya, mint a GN leánycsoporté, de

nagyobb, mint GN fiúcsoporté.

Az Emorf rendezettségi mutató a biológiai tartalomtól függetlenül, a modellal-

kotó változók egyenkénti, monoton változását fejezi ki és ezt „honorálja”. Nemcsak a

változások egyenletessége, a közelítőfüggvény monoton növekedése vagy csökkenése

fejeződik ki az entrópiában, hanem az idősorok adatainak a regressziós függvény körüli

szóródása is. Ennek ellenére nem lehet az entrópiát azonosítani a szórással vagy más

szóródási mutatóval! Az egyes adatfelvételeket jellemzőadatszóródás egyetlen mutatója

sem ad arról tájékoztatást, hogy a vizsgáltak egyéni adatai az átlaghoz viszonyítva hol

helyezkednek el az adathalmazban.

A leányok és fiúk összehasonlításának eredménye a nemenkénti és csoporton-

kénti entrópia-átlagok viszonyából logikusan következett.

A leányok és fiúk prepubertáskori fejlődésének hasonlósága mintánkban is iga-

zolódott, ami a jellegét illeti, de az előzetes szelekció miatt minőségileg más szinten kö-

vetkezett be. A csoportok fejlődésének jellegzetességei az egyes adatfelvételek eredmé-

nyeinek összehasonlításából derülnek ki (24. táblázat).

A diszkriminancia analízissel (amelybe az összes mért változót bevontuk) történt

összehasonlítás szerint a gyermekek, mint „biológiai rendszerek”, több változó alapján

különböztek egymástól. Következetesen diszkrimináló változó volt az F%, a HTU és

KISL, és kevesebbszer a MIX és az F400m. Mint a 24. táblázat utolsó oszlopában látha-

tó, valamennyi csoport (GTfiú, GTleány, GNfiú, GNleány), minden adatfelvételnél

szignifikánsan eltért az összes többitől. (Az egymást követőalkalmak különbözőségét a

változónkénti elemzésnél bemutattuk.)

Az entrópiák összevetése viszont ezt nem tükrözi! A GT csoportok és a GN

csoportok leány-fiú összehasonlítása szerint a „biológiai rendszer” működésének rende-

zettségében nincs különbség (24. ábra)! Szignifikáns különbségeket csupán az aktivitás

szerinti eltérőklasszifikációjú csoportok között mutattunk ki.

Az entrópia tehát egy más jellemzést ad a csoportokról, mint a mérésenkénti és

változónkénti összehasonlítás!

Hasonló, de még szembetűnőbb az entrópiának a fejlődést teljesen másfajta mó-

don jellemzőmivolta az „alrendszerenkénti” vagy faktoronkénti összevetések eredmé-

nyei alapján (25. táblázat).
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24. táblázat. A csoportok összehasonlítása adatfelvételenként

Adatfel-
vétel λ ≈ F p NEM

diszkriminál
Csoportok

közötti reláció

1. 9,76 0,00 TM, TS, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

2. 15,45 0,00 TM
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

3. 15,53 0,00 TM, TS, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

4. 16,81 0,00 TM, TS, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

5. 18,04 0,00 TM, TS, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

6. 16,96 0,00 TM, TS, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

7. 14,32 0,00 TS, MIX, PLX
F30m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

8. 13,86 0,00 TM, MIX, PLX
F30m, F400m 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4

A rövidítések: λ ≈ F = a csoportok különbözőségének mérőszáma, p = a különbözés
valószínűsége, TM, TS, …= mint a 22. táblázatban, F30m = 30 m-es futás
időeredménye, F400m = a 400 m-es futás időeredménye, 1 = testnevelési osztá-
lyos fiúk, 2 = testnevelési osztályos leányok, 3 = normál iskolai testnevelésben
részt vevőfiúk, 4 = normál iskolai testnevelésben részt vevőleányok, 1 ≠ 2, …a 
csoportok különbözősége szignifikáns.

A csoportok különbözősége – egy kivétellel – minden összevetésben szignifi-

káns, melyet a morfológiai és a fizikai jellemzők közül is a változók nagy többsége

okoz. A változónkénti elemzés is fejlődési különbözőséget mutatott a mérés-intervallu-

monkénti szignifikáns változások alapján.

A testnevelési osztályos leányok és fiúk morfológiai fejlődésének rendezettsége

viszont nem különböző(25. ábra). A fizikai teljesítmények rendezett, életkornak meg-

felelőfejlődése csak a GNfiú csoportra jellemző(26. ábra). A másik három csoport ren-

dezettségi mutatója nem különbözik egymástól, fejlődésüket azonosnak ítélhetjük annak

ellenére, hogy a csoportokon belüli szignifikáns változások száma különbözőés a disz-

kriminacia analízis eredménye minden összevetésben szignifikáns valamennyi csoport

között!

A változónkénti elemzés és diszkriminancia analízis eredményei is az entrópia

alapján történőjellemzés jogosságát támasztják alá, mert ez a rendszereket más megkö-

zelítésből írja le.
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25. táblázat. A csoportok összehasonlítása adatfelvételenként és jellegenként

Morfológiai
jellemzők

Fizikai
teljesítmény

NEM
diszkriminál

Csoportok közötti
relációAdat

-
felv. λ ≈ F p λ ≈ F p Morf.

jellemzők
Fizikai

telj.
Morf.

jellemzők
Fizikai

telj.

1. 10,6 0,00 12,5 0,00 TM
PLX

F30m
KISL

1 = 4
1 ≠ 2 ≠ 3

3 ≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

2. 15,1 0,00 23,9 0,00 TM F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠
3 ≠ 4

3. 14,8 0,00 27,4 0,00 TM F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

4. 14,2 0,00 32,0 0,00 TM F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

5. 14,3 0,00 35,0 0,00 TM F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

6. 14,1 0,00 34,1 0,00 TM F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

7. 11,5 0,00 27,6 0,00 TS
MIX

F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

8. 12,4 0,00 23,4 0,00 TM
MIX

F30m 1 ≠ 2 ≠ 3
≠ 4

1 ≠ 2 ≠ 
3 ≠ 4

A rövidítések: mint az 24. táblázatban.

Elfogadva ezt az állítást, arra a következtetésre juthatunk, hogy a fizikai aktivitás

a rendezett fejlődés ellen hat. Eredményeink ugyanis ezt a következtetést sugallják, hisz

mindkét csoport mindhárom entrópia értéke egyértelműen a hipoaktív gyermekek fejlő-

dését ítéli rendezettebbnek. Ebből természetesen nem következik az aktivitás fejlődésre

gyakorolt negatív hatása! A fizikai aktivitás nem zavarja meg a rendezett fejlődést, az

entrópia alkalmas a rendezettség leírására – mint láttuk a másik két vizsgálati elrendezés

eredményeiből – de csak abban az esetben, ha a fizikai aktivitás mérhetőhatású. Ezt lát-

tuk a sportoló nem sportoló összehasonlításban és az ismeretlen motivációjú fizikai akti-

vitás hatására is.

Vizsgáltjainknál ugyanis nem tudtunk semmiféle edzésre, komoly aktivitásra

utaló jelet kimutatni a négy éven keresztül végzett heti öt aktivitás ellenére sem. Ez a

sajnálatos tény annak ellenére is bekövetkezett, hogy a korábbi évekhez viszonyított

fizikai teljesítmények gyengének minősíthetők, ami az irodalmi adatok tanúsága szerint

nem hazai és nem mintaspecifikum (Ekblom, 2005; Ng et al., 2006; Szabó, 1977;

Tomkinson et al., 2003).
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Az életkor és a szomatikus jellemzők – kivéve a GN csoportokban a MIX-et –

valamint a fizikai teljesítmények korrelációja mindkét nemben és mindkét csoportban

szignifikáns, igaz a közös varianciák nem nagyok, prediktív ereje a korrelációknak

nincs (26., 27. táblázat).

Sajnálatos módon, az életkor és a fizikai teljesítmények kapcsolatát leíró reg-

ressziós egyenesek meredeksége között – kivéve a koordinációt és gyakorlást is igénylő

kislabdahajítást – nincs lényeges különbség, a fejlődés párhuzamosan fut, a GT és GN

csoportok korfüggőváltozása a gyakoriság szerint jelentős aktivitásbeli különbözőség

ellenére azonos.

A GT csoportoknál valódi edzéshatás nem volt kimutatható, tehát az előzetes

szelekcióból fakadó teljesítmény-különbségeken a négy év nem változtatott, a fizikai

teljesítmények javulása a GT csoportban sem haladta meg az átlagos biológiai fejlődést.

Malina (2007) tapasztalatai szerint is a fizikai teljesítmények edzéshatások nél-

küli változása elsősorban a testi fejlődés függvényeként értelmezhető. Az aerob edzések

– amelyek a gyermekkort jellemzik – hatása nem mutat nemi specifitást, a leányok és

fiúk közel azonosan reagálnak a terhelésekre (Andreacci et al., 2007; Baquet et al.,

2003; Baxter-Jones et al., 1993). Azért a vizsgált fiúk aerob teljesítménye kevéssel,

mintegy 5-10%-kal, de felülmúlja a leányokét (Naughton et al., 1998; Obert et al.,

2003).

26. táblázat. A vizsgált változók korfüggése a leányoknál

GT GNVáltozó
a b r a b r

p (b)

TM 85,41 5,42 0,73 83,58 5,93 0,73 Ns
TS -2,52 3,48 0,69 -8,74 5,04 0,52 <5%

MIX -0,88 -0,05 -0,28 -1,20 -0,00 -0,00 <5%
PLX 39,10 2,64 0,70 38,73 3,01 0,62 Ns
F% 2,23 1,81 0,49 6,14 2,01 0,37 Ns

F30m 8,77 -0,26 -0,67 9,06 -0,24 -0,51 Ns
HTU 24,15 12,30 0,66 23,79 10,76 0,58 Ns
KISL -7,01 2,09 0,67 -5,69 1,76 0,70 <5%
F400m 171,07 -6,03 -0,56 187,99 -5,79 -0,44 Ns

A rövidítések: mint az 24. táblázatban, GT = testnevelési osztályos leányok, GN = nor-
mál iskolai testnevelésben részt vevőleányok, a = a regressziós egyenes konstan-
sa, b = a regressziós egyenes meredeksége, r = korrelációs együttható, p(b) = a
meredekségek különbözésének valószínűsége, Ns = nem szignifikáns.
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27. táblázat. A vizsgált változók korfüggése a fiúknál

GT GNVáltozó
a b r a b r

p (b)

TM 84,02 5,64 0,81 82,34 5,86 0,80 Ns
TS -1,25 3,40 0,71 -8,92 4,66 0,58 <5%

MIX -0,82 -0,05 -0,29 -0,98 -0,03 0,00 <5%
PLX 40,07 2,66 0,76 38,59 2,99 0,67 Ns
F% 0,51 1,66 0,43 -1,82 2,56 0,47 <5%

F30m 8,69 - 0,29 -0,65 8,79 - 0,26 -0,55 Ns
HTU 48,71 11,65 0,64 23,07 12,01 0,63 Ns
KISL -12,76 3,44 0,70 -10,30 2,85 0,63 <5%

F400m 179,84 - 6,43 -0,60 167,66 - 6,67 -0,43 Ns

A rövidítések: mint a 26. táblázatban.

Aandstad és munkatársai (2006) 9-10 éves, nagyon különbözőéletkörülmények

és környezeti hatások között élő, norvég és tanzániai iskolások öszszehasonlító vizsgá-

lata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a keringési rendszer prepubertáskori

korlátozott edzhetősége nemtől, antropológiai eredettől és vizsgálati módszertől (kerék-

pár ergométeres terhelésből és ingafutásból becsült maximális aerob teljesítmények ösz-

szevetésével) függetlenül érvényes.

A felnőttek vizsgálati eredményeiből – és korlátozott érvénnyel állatkísérletek

adataiból – következik, hogy az aerob edzések által kiváltott hormonkoncentráció (GH,

IGF-1, tesztoszteron és ösztrogén) változás eredményezi az anabolizmust, melynek

gyermekkori folyamatai teljes mértékben még nem tisztázottak (Boisseau és Dela-

marche, 2000).

Rowland (2005) véleménye szerint az edzés stimulálja a tesztoszteron koncent-

rációt, a tesztoszteron-szint emelkedése viszont fokozza a VO2 nemtől függőnövekedé-

sét, az izom méretét és erejét, valamint a maximális arterio-venosus oxigénkülönbséget.

A tesztoszteron szekréció pubertásban megfigyelhetőmeredekség változása határozza

meg azt az életkort, amikor az aerob edzhetőség, az aerob teljesítmény szignifikánsan

növelhető. Mindezek, kiegészítve Malinának (2007) a testi fejlődés és állóképességi jel-

lemzők közti összefüggésre vonatkozó állításával, némiképp magyarázzák a testneve-

lési és nem testnevelési osztályos gyermekek összehasonlításának eredményeit, hisz a

vizsgálat időtartama alatt még valamennyien prepubertáskorban voltak.
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7. fejezet KÖVETKEZTETÉSEK

Munkánkban három minta (N = 778) és három vizsgálati elrendezés eredményei

alapján elemeztük a statisztikai entrópia alkalmasságát a nagyon különbözőfizikai akti-

vitású gyermekek és serdülők, sportolás illetve aktivitás hatására bekövetkezőteljesít-

mény-változásainak és biológiai fejlődésének komplex jellemzésére. Az entrópia-analí-

zis eredményeit – ahol szükségesnek véltük – változónkénti elemzéssel magyaráztuk.

Választ kerestünk az alábbi kérdésekre:

a/ A rendszeresen edző, 11-15 éves sportolók kardiorespiratorikus teljesítménye külön-

bözik-e a hipoaktív életmódot folytató, hasonló korú társaikétól, s ez a különbség

leírható-e az általunk választott, integratív paraméterrel?

b/ Módosítja-e az eltérőfizikai aktivitás a 7-14 éves gyermekek testi fejlődésének és

állóképességének mutatóit, s ez a morfológiai és funkcionális különbözőség meg-

nyilvánul-e az integratív paraméter számértékeiben?

c/ Van-e különbség és kimutatható-e az általunk alkalmazandó paraméterrel az alapve-

tően különbözőfizikai aktivitású (testnevelési osztályos és normál iskolai testne-

velésben részt vevő) 7-11 éves fiúk és lányok testi fejlődésében, fizikai teljesít-

ményeik alakulásában?

Megállapítottuk:

1. A rendszeresen sportoló és nem sportoló 11-15 éves fiúk kardiorespiratorikus

rendszerének statisztikai entrópiával jellemzett rendezett, szabályozott működése között

kimutatható a különbség, igaz, a sportolók javára mutatkozó eltérés nem következetesen

szignifikáns. A teljes adatgyűjtési periódusban (terhelés és restitúció) minden életkori

csoportban rendezettebben működik a sportolók keringési rendszere és 13 éves kortól ez

a különbség szignifikáns. Ez nemcsak a magasabb életkorral járó tökéletesedőszabá-

lyozás eredménye, hanem ahogy azt az entrópia-értékek korfüggésének tendenciája mu-

tatja, az edzéssel eltöltött időtartam hatása. Tehát a sportolók keringési rendszerének
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egyértelműen az edzések hatására bekövetkezőrendezettebb működését tapasztaltuk,

annak ellenére, hogy az „edzéséletkor” variabilitása nagy és a vizsgáltak nagyon külön-

bözősportági edzéseket végeztek.

A terhelési periódusban a két fiatalabb és a két idősebb korosztályban szignifi-

káns különbség van a csoportok között, ami ugyancsak a sportolók keringési rendszeré-

nek kedvezőbb működését jelenti. Már a két fiatalabb korosztályban is kimutatható a

rendszeres fizikai aktivitás/edzés. Az idősebbeknél az edzéséletkor hatása csupán a 13

éves korcsoportban nem érvényesül, és csak itt nem tapasztaltunk statisztikailag is je-

lentős különbséget a sportolók javára.

A megnyugvási periódusban a nem sportolók keringési-légzési rendszere a ren-

dezettebb, melyet a sportolók terhelés során leadott nagyobb élettani teljesítményével, a

helyreállítódás folyamatának nagy variabilitásával és az adatgyűjtési periódus rövid idő-

tartamával magyarázunk.

A megfogalmazott hipotézisünk korlátozás nélkül tartható.

2. A fizikailag aktív és nem aktív gyermekek morfológiai alkatának fejlődése az

aktívaknál rendezettebben, metabolizmusuk és struktúrájuk a hozzátartozó funkcióval

együtt pedig szignifikánsan rendezettebben fejlődött a nyolc év alatt. A vizsgálat meg-

kezdésekor sem „alkatuk”, sem „keringési rendszerük” – az általunk mért paraméterek

együttes figyelembevétele alapján – nem különbözött. Az önkéntesen vállalt, rendszeres

fizikai aktivitás hatására az adatfelvételi periódus végén sem különbözött „alkatuk”, az

aktivitások testösszetételt módosító hatását nem regisztrálhattuk. A „keringési rend-

szerük” alapján viszont már különböztek az aktívak és nem-aktívak. A különbséget oko-

zó egyetlen változó a terhelés alatt megtett távolság volt. Az aktivitás tehát nem váltott

ki mérhetőmetabolikus alkalmazkodást, amely ebben az életkorban a kutatók egyöntetű

álláspontja alapján természetes, de egy fizikai teljesítménymutatóban azért megmutat-

kozott a rendszeres testmozgás hatása, ami ugyancsak megegyezik a pubertáskorú gyer-

mekek edzhetőségéről szóló közlések eredményeivel.

Az entrópia-értékek alapján viszont egyértelműa komplex (szomatikus és kar-

diorespiratorikus rendszeri) fejlődés rendezettebb, kedvezőbb alakulása. Ez annak elle-

nére bekövetkezett, hogy az adatfelvételi periódus időtartama alatt – feltételezhetően –

néhányan eljutottak a biológiai érettség állapotába, igaz, ez mindkét csoportban előfor-

dulhatott! Információnk ugyan nem volt erről, de a testtömeg és a zsírtömeg átlagai,
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szórásai erre utalnak. Ezt azért emeljük ki, mert az entrópia alapvetően a lineáris

rendszerek működésének jellemzésére alkalmas.

Az entrópia tehát a fejlődés más minőségűjellemzését, megítélését adja, – mely

véleményünk szerint – valóban az egész rendszert jellemzi, legalábbis azon változók

alapján, amelyekből az entrópiát számoltuk!

A megfogalmazott hipotézisünk korlátozás nélkül tartható.

3. Az intézményesen különbözőfizikai aktivitású, prepubertáskorú leányok és

fiúk szomatikus és fizikai teljesítménybeli fejlődésének entrópia-analízise a hipoaktív-

nak minősíthetőgyermekek fejlődését ítélte rendezettebbnek. A két és félszer több akti-

vitást teljesítőtestnevelési osztályos gyermekek mind morfológiai változásaikban, mind

fizikai teljesítményeikben rendezetlenebbül fejlődtek, mint a normál iskolai testneve-

lésben részt vevő, hasonló korú társaik, a különbségek – a leányok fizikai teljesítmé-

nyeinek fejlődése kivételével – szignifikánsak. Az irodalmi adatokkal ellentétes ered-

ményeink magyarázatára változónkénti elemzést végeztünk. A testi jellemzőkben a

testnevelési és nem testnevelési osztályos leányoknál nem találtunk egyértelműbioló-

giai magyarázatot a különbözésre. A rendezettebb fizikai fejlődést az életkornak jobban

megfelelő, mérésintervallumonkénti jelentős változások nagyobb száma – amit a normál

iskolai testnevelésben részt vevőknél tapasztaltunk – magyarázza. A komplex fejlődés

rendezettebb lefolyásának okát is ebben látjuk. A fiúk esetében a szomatikus és fizikai

változásokban tapasztalt, több szignifikáns javulással magyarázhatjuk a nem testneve-

lési osztályosok alacsonyabb entrópia-értékeit, rendezettebb fejlődését.

A leányok és fiúk összehasonlításának az az eredménye, hogy az egyes válto-

zókról közölt irodalmi adatokhoz hasonlóan, az aktivitás szerint azonos klasszifikációjú

csoportoknál a fejlődés rendezettsége sem különbözik. A szomatikus fejlődés rendezett-

ségében már különböznek a nem aktív leányok és fiúk. Ugyanez vonatkozik fizikai

teljesítményeikre is.

A megfogalmazott hipotézisünk tehát nem tartható.

Az edzésadaptáció entrópiával való jellemzése igazolta várakozásunkat, s a fizi-

kai aktivitásuk alapján megkülönböztetett gyermekek szomatikus–keringési rendszeri

fejlődésében is kimutatta az entrópia az aktivitás módosító hatását, pedig „csupán” ön-

kéntesen vállalt tevékenységet végeztek a gyermekek.
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A szervezett, kötelezőjellegűiskolai aktivitás – ami időtartamában és gyakorisá-

gában is jóval felülmúlta a kontroll csoport, de a 7-14 évesek vizsgálati csoportjának ak-

tivitását is – hatását valamennyi összehasonlításban épp ellenkezően minősítette az ent-

rópia, mint vártuk.

Véleményünk szerint ez mégsem kérdőjelezi meg az entrópia használhatóságát a

biológiai rendszerek rendezett-rendezetlen működésének jellemzésére. Megfogalmazott

hipotézisünk cáfolatának okát másban látjuk! A változónkénti elemzés alapján az elő-

zetesen szelektált mintáknál nem volt igazolható az átlagos biológiai fejlődést meghala-

dó fizikai teljesítményjavulás, azaz edzéshatásról nem beszélhetünk. A szelekcióból fa-

kadó, kezdeti teljesítménykülönbségek nem változtak az adatfelvételi periódusban. Ez

egyrészt magyarázat lehet arra, miért mondtak ellent az eredmények kiinduló feltevé-

sünknek, másrészt viszont a testnevelési osztályokba történőszelekció szubjektivitására

és a képzési rendszer problematikus hatékonyságára is rávilágít.

A 2. fejezetben említettük, hogy az entrópiát a molekuláris szintűstruktúrák mű-

ködésének jellemzésére is alkalmasnak tartják, s ennek megfelelően nagyon precíz, fi-

nom megkülönböztetésekre is használják. A szívfrekvencia vizsgálatánál az R-R inter-

vallumok rendezettségének vizsgálata mellett a pulzus információtartalmának kiakná-

zására a „pulzus-variabilitás” entrópia-analízise is a jellemzés eszköze. A módszer a

pulzushullám spektrum-analízisének alacsony- és magas frekvenciájú komponensei ren-

dezettségét vizsgálja (Hautala et al., 2003; Tulppo et al., 1996; Verklen et al., 1999).

Mi pedig a rendszer egészének jellemzésére törekedtünk és sok változó alapján

számoltunk entrópiát, elemeztük a rendezett-rendezetlen működést. Ezt a látszólagos el-

lentmondást a problémák megfogalmazása és a kérdésfeltevések közötti eltérés, vala-

mint a problémamegoldás célja közötti alapvetőkülönbség feloldja.
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Összefoglaló

A fizikai aktivitás szomatikus fejlődést módosító, élettani és fizikai teljesítmé-

nyeket fejlesztőhatása nem vitatott, bizonyítékait egy-egy mért jellemzőalapján leírták.

A vizsgálat célja a különbözőfizikai aktívitású és nem aktív fiúk és lányok testi

fejlődését, a következményeként jelentkezőkardiorespiratorikus és motorikus teljesít-

mények változásait egy olyan integratív paraméterrel, a statisztikai entrópiával leírni és

összehasonlítani, amely, mint a rendezetlenség–rendezettség mutatója, a „biológiai

rendszert” jellemzi és magában foglalja a szabályozás színvonalát is.

A három vizsgálati elrendezésben a 11-15 éves sportoló és nem sportoló vala-

mint a 7-14 éves korú fizikailag aktív és nem aktív gyermek (N=778) önként vett részt.

A szomatikus fejlődés és testösszetétel jellemzésére szakirodalmilag elfogadott

antropometriai technikákat alkalmaztak. A keringési rendszer jellemzésére is a standard,

paramétereket használták. A fizikai teljesítményeket a hazai gyakorlatban elterjedt pró-

bák (Szabó, 1977) eredményeivel mutatták be. A változók idősorából egyénenként, több

változóból számolták ki a statisztikai entrópiát (Csende et al., 2005; Zsidegh, 2002).

A sportolók és nem sportolók keresztmetszeti vizsgálata alapján a sportolók ke-

ringési rendszerének működését, a terhelési periódus alatti válaszokat rendezettebbnek

találták, nagy többségében szignifikánsan kisebb entrópia-értékekkel, de a restitucióban

viszont rendezetlenebbek lettek. A korfüggés tendenciáinak összehasonlítása alapján

egyértelműen edzésadaptációnak ítélték az entrópiák csökkenését. A fizikailag aktívak

szomatikus fejlődése nem, de keringési rendszerük fejlődése szignifikánsan kedvezőbb

volt longitudinális vizsgálatban, mint a nem aktívaké. A prepubertáskorú gyermekeknél

a normál iskolai testnevelésben részt vevők szomatikus és fizikai teljesítménybeli

fejlődése volt a rendezettebb mindkét nemben, aminek okát abban látják, hogy a testne-

velési osztályosoknál a nagyobb ingergyakoriság mellett a félévenkénti szignifikáns vál-

tozás kevesebb volt és nem volt igazolható az átlagos biológiai fejlődést meghaladó fizi-

kai teljesítményjavulás, azaz edzéshatást nem regisztrálhattak. A 7-11 éves leányok és

fiúk fejlődésének rendezettségében az azonos klasszifikációjú csoportok között nem

volt különbség annak ellenére, hogy a morfológiai alkati jellemzőik és fizikai teljesítmé-

nyeik minden adatfelvételnél szignifikánsan különböztek. A diszkriminancia analízisek

eredményei is bizonyították, hogy a fejlődés minőségileg más jellemzését és a rendszer

rendezett–rendezetlen működésének megítélését biztosítja az entrópia.
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Summary

The positive effects of regular physical activity on growth and development are

out of questions, it was certified generally by the observations of various parameters.

The aim of the study was to describe the changes in somatic, cardio-respiratory

and physical performance development by an integrative parameter in physically active,

medium active and less active boys and girls aged between 7 and 15-years of age. The

orderly and also the disorderly were estimated by the statistical entropy. This parameter

as a joint one describes also the whole biological system and the level of its regulation.

There were three arrangements in 11 and 15-year-old athletic and non-athletic

boys, and also 7 to 14-year-old pupils attending part in normal and elevated level of

physical education. A total of 778 subjects were investigated. Anthropometric techniqu-

es were used for the description of somatic development with age changes in body com-

position. For the assesment of cardio-respiratory system the standard spiroergometric

variables were used. The differences in physical performances were evaluated according

to the suggestions and national references. Statistical entropy was calculated by the

time-series of individually measured values of various characteristics. Thus, statistical

entropy was determined by all the measured somatic, physical, and exercise physiolo-

gical parameters. The calculated entropy in the athletic children were significantly lower

in the whole period of analysis, especially during the exercise duration, however the re-

covery showed a less orderly regulation than their non athletic counterparts. The de-

crease in entropy with age was attributed to the training-induced adaptation. There were

no differences between the somatic development in active and non active pupils, but the

development of cardio-respiratory functions was significantly more orderly in the active

children. Somatic and physical developments were more orderly in the sample of nor-

mal PE children of both sexes. The possible explanations are: there were no training-

induced increases, indicated by the smaller number of significantly subsequent mean

differences, and the mean development in physical performances was not greater in the

PE children. In spite of the significant morphological characteristics and physical per-

formances there were no differences between the age-related developments of orderli-

ness in the pre-pubertal children. The DA has proved that the entropy gives qualitatively

different characterisations of overall development. This parameter can only indicate the

orderly vs. disorderly functions of the system, which is the child alone.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETEMET FEJEZEM KI ELSŐSORBAN A
GYERMEKEKNEK ÉS SERDÜLŐKNEK, TESTNEVELŐTANÁ-
RAIKNAK VALAMINT EDZŐIKNEK, HOGY LEHETŐVÉ
TETTÉK A VIZSGÁLATOK LEFOLYTATÁSÁT.

KÖSZÖNÖM TOVÁBBÁ CSENDE ZSOLTNAK, HOGY
RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTOTTA AZ ENTRÓPIA SZOFT-
VERT, FALUDI JUDITNAK ÉS MÉSZÁROS JÁNOSNAK A
VIZSGÁLATOK SZERVEZÉSÉSBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁ-
BAN NYÚJTOTT SEGÍTSÉGÉT.

HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM CSALÁDOM BÍZTATÁSÁT,
TÁMOGATÁSÁT, MEGÉRTÉSÉT ÉS TÜRELMÉT.


