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SOUHRN
Cílem pilotního výzkumu bylo ověřit vliv opakované inhalace 99,5% kyslíku na
opakovaný krátkodobý výkon. Zdrojem 99,5% koncentrovaného kyslíku byl přípravek Oxyfit.
Probandi (n=10) absolvovali zatížení v podobě dvou třicetisekundových Wingate testů
absolvovaných v rozmezí deseti minut. Testování bylo zopakováno dvakrát, jednou v rámci
zotavné pauzy mezi testy inhalovaly sledované osoby Oxyfit a podruhé placebo, a to
v náhodném pořadí. Pilotní výzkum prokázal signifikantně (p<0,03) menší pokles výkonu u
opakovaného Wingate testu po inhalaci 99,5% kyslíku ve srovnáním s inhalací placeba.
Výsledky studie naznačují, že inhalace koncentrovaného kyslíku může příznivě ovlivnit
procesy krátkodobého zotavení mezi opakovaným anaerobním zatížením.
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ÚVOD
Již téměř sto let se různé způsoby inhalace zvýšené koncentrace kyslíku používají k
léčení respiračních a oběhových problémů. Zpravidla se používá kyslík plynného skupenství
v ocelových lahvích. Přerušované, nebo krátkodobé podávání kyslíku nemocným pacientům
vystřídala v posledních dvaceti letech dlouhodobá a nepřetržitá aplikace, která klade značné
nároky na kontrolu a neustálou přítomnost kvalifikovaných osob. Krátkodobě se aplikace
kyslíku používá při problémech respiračních a oběhových. Běžně se kyslíková terapie také
využívá pro překlenutí akutních stavů nedostatku kyslíku – obvykle v oblasti první pomoci
(nehody, náhlé příhody oběhového systému, horolezectví aj.).
Využití koncentrovaného kyslíku se neomezuje jen na oblast terapie, ale studují se i
možnosti ovlivnění práceschopnosti a výkonnosti. Hollmann a Hettinger (1990) uvádějí, že
při hyperoxickém tréninku (dýchání 90% až 100% kyslíku při zátěži) je možné aktuální
maximální příjem kyslíku zvýšit přibližně o 10%. Díky zvýšení nabídky kyslíku pracujícím
svalům, poklesu ventilačních požadavků a srdeční frekvence lze v dané fázi zatížení za
běžných podmínek při hyperoxickém dýchání zvýšit intenzitu zatížení. Hyperventilační

symptomy a po nich následující respirační alkalóza (tachykardie, pocení, mravenčení, svalové
spazma nebo zkrácená reflexní doba) nebyly při aplikaci zvýšených koncentrací kyslíku
pozorovány. Matthys (1993) uvádí, že inhalace kyslíku s vyšší koncentrací vede ke zvýšení
arteriálního parciálního tlaku kyslíku. Při testování nepozoroval žádné podstatné vedlejší
účinky.
Výsledků výzkumů potvrzujících kladné přínosy užívání koncentrovaného kyslíku na
sportovní výkon byla v odborné literatuře publikována celá řada (Bannister, Cunningham,
1954; Snell et al., 1986; Takafumi, Yasukouchi, 1997; Morris et al., 2000). Některé studie
naopak tyto přínosy pro sportovní využití nepotvrdily (např. Murphy, 1986), zejména pokud
se jednalo o střednědobá a déletrvající zatížení, nebo naopak o úseky krátkodobého
submaximálního, nebo maximálního zatížení (Robbins et al., 1992; Yamaji, Shephard, 1985).
Ukazuje se, že aplikace hyperoxické směsi by mohla příznivě ovlivnit bezprostředně
následující výkon trvající přibližně dvě až tři minuty, nebo by mohla prostřednictvím zvýšené
saturace krve a tkání kyslíkem a nižší anaerobiozou v pracujícím svalstvu urychlit následné
zotavení a návrat k výchozím hodnotám (Haseler et al., 1999; Nummela et al., 2002).
Jednorázová, nebo opakovaná krátkodobá aplikace kyslíku, nebo hyperoxických směsí má
přechodný účinek, zvýšení saturace tkání kyslíku je jen přechodné, což však lze využít pro
urychlení regenerace při zatíženích přerušovaného typu (Nummela et al., 2002).
Příruční lahve s koncentrovaným kyslíkem k individuálnímu použití byly vyvinuty a
uvedeny na trh s primárně terapeutickým záměrem (Anderhub, 1995). Klinické studie
s přípravkem O-PUR (obchodní název přípravku Oxyfit v zahraničí) prokázaly, že u pacientů
s těžkou chronickou obstrukční

plicní nemocí inhalace kyslíku z lahve O-PURu

prostřednictvím speciální masky krátkodobě zvyšuje parciální tlak kyslíku v krvi, a to v
průměru ze 70,7 mmHg na 95,8 mmHg. U pacientů nebyly pozorovány žádné negativní
vedlejší účinky inhalace. Také výsledky studií jiných výzkumných středisek v Německu
(např. Matthys, 1993) dokazují, že inhalací koncentrovaného kyslíku lze dosáhnout vysokého
nárůstu pO2.
Přípravek O-PUR byl testován i z hlediska možného urychlení pozátěžové regenerace
po modelovém anaerobním zatížení (třicetisekundový Wingate test), které bylo posuzováno
dynamikou koncentrace laktátu v krvi v průběhu dvaceti pěti minut za kontrolních podmínek
normoxie, nebo za podmínek inhalace přípravku O-PUR (směsi obsahující 36-38% kyslíku)
v páté a patnácté minutě zotavení (Gabrys, Smatljan-Gabrys, 1999).
V návaznosti na výsledky výše uvedených studií se náš pilotní výzkum zaměřil na
otázku, zda je možno inhalací 99,5% koncentrovaného kyslíku příznivě ovlivnit výkon v
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opakovaných krátkodobých zatíženích anaerobního charakteru. Oxyfit, přípravek obsahující
plynný kyslík s koncentrací 99,5 %, vyrábí švýcarská společnost Newpharm SA. Výhradním
dovozcem do České republiky je firma Linde Gas a.s., která doporučuje využití přípravku
zejména k rychlejšímu návratu ze zátěžových situací do normálního rytmu, resp. k rychlejší
regeneraci. Přípravek dále dle tvrzení distributora pomáhá při a po sportovních aktivitách, pro
zvýšení koncentrace, pro zmírnění únavy za volantem nebo v práci a proti stresu
(www.oxyfit.cz, www.lindegas.cz).
CÍL A HYPOTÉZY VÝZKUMU
Cílem studie bylo ověřit účinky preparátu Oxyfit na výkon v modelu sportovního
zatížení. Pro tuto objektivizaci jsme zvolili experimentální model využití inhalace přípravku
v dávkování dle doporučení výrobce mezi dvěma opakovanými anaerobními výkony, využili
jsme designu dvojitého slepého pokusu.
K posouzení pocitů probanda a technických aspektů samotné aplikace Oxyfitu jsme
využili jednoduchý doplňkový nestandardizovaný dotazník.
Délka trvání Wingate testu (třicet sekund) přibližně odpovídá zatížení hráče na ledě při
jednom střídání v utkání. Interval deset minut mezi dvěma Wingate testy odpovídá velmi
přibližně přestávce mezi třetinami, která je podle pravidel patnáct minut hrubého času.
V návaznosti na uvedené skutečnosti jsme formulovali následující hypotézu: inhalace
Oxyfitu ovlivní výkon při opakovaném anaerobním zatížení. Rozdíl mezi výkony dosaženými
v prvním a v druhém Wingate testu bude menší za inhalace vysoce koncentrovaného kyslíku
než při inhalaci placeba.
METODY, VÝZKUMNÝ SOUBOR
Jako vzorový sport, naplňující kritéria opakovaných „supramaximálních“ zátěží, jsme
zvolili

lední

hokej.

Model

zatížení

v

laboratorních podmínkách byl proto zvolen tak,

Tab. 1 Charakteristiky probandů
průměr

směr. odchylka

Věk [r]

21,1

1,6

Hmotnost [kg]

77,5

6,8

metodiku objektivizace krátkodobých procesů

Výška [cm]

182,5

4,5

zotavení.

Aktivní sport [r]

12,7

3,44

aby se co nejvíce přiblížil reálnému zatížení v
utkání ledního hokeje a představoval validní

Z výše jmenovaných důvodů jsme testování jsme proto prováděli na dobrovolnících
(členech hokejového družstva UK FTVS, n=10), kteří se tomuto sportu aktivně věnují na
výkonností úrovni. V období výzkumu disponovali dobrým zdravotním stavem, který
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potvrdila na začátku ročního tréninkového cyklu preventivní sportovní lékařská prohlídka.
Probandi trénovali v probíhajícím ročním tréninkovém cyklu v rozsahu sedm až dvanáct
hodin za mikrocyklus, v návaznosti na příslušné období. Před zahájením výzkumu
absolvovali všichni dobrovolníci základní lékařské vyšetření. S nároky a provedením Wingate
testu byli testování již dříve seznámeni v rámci kontroly tréninkového procesu v jejich klubu,
nebo praktické výuky v laboratořích UK FTVS. Charakteristiky probandů uvádí tabulka 1.
Sportovci absolvovali v biomedicinské laboratoři UK FTVS dvě na sobě nezávislá
vyšetření v rozmezí dvou až sedmi dnů. Každé sledování obsahovalo dva Wingate testy, mezi
nimiž podle standardní metodiky, uváděné výrobcem na obalu, inhalovali v náhodném pořadí
Oxyfit a placebo. Probandi inhalovali Oxyfit, nebo placebo z lahví s naprosto totožným
vzhledem obalu i speciální inhalační masky. Lahev s Oxyfitem obsahovala 99,5 % kyslíku,
lahev s placebem byla naplněna běžným vzduchem. Během sledování nebylo probandům, ani
nikomu z obsluhujícího personálu známo, zda je inhalován Oxyfit, nebo placebo. Před
začátkem obou testů byli vždy všichni účastníci stejně podrobně poučeni o tom, jak správně
inhalovat. V obou dnech, kdy byli probandi
testováni, byla vždy po celou dobu používána jen
jedna nově rozbalená lahev (placebo 8 l, nebo
Oxyfit 8 l s koncentrací kyslíku 99,5 %).
Schéma

průběhu

testování

bylo

následující (obr. 2): po rozcvičení (přibližně pět
minut) absolvoval proband Wingate test (třicet
sekund). Pět minut po ukončení byl proveden
odběr kapilární krve z prstu ke stanovení
koncentrace laktátu v krvi. Zároveň probíhala
inhalace Oxyfitu/placeba dle návodu dovozce,
firmy Linde Gas a.s. (tj. osm inspirací o délce
trvání dvě sekundy). Následovala pauza tři
minuty a poté opět inhalace Oxyfitu/placeba
(osm inspirací o délce trvání dvě sekundy).
Délku

jednotlivé

inspirace

(dvě

sekundy)

odhadovali probandi v souladu s návodem sami.
Po dalších dvou minutách pauzy následoval druhý
Wingate test (třicet sekund).

Obr. 1 Schéma průběhu testování

Druhý odběr krve z prstu ke zjištění hladiny laktátu byl

proveden rovněž po pěti minutách. Po ukončení Wingate testu žádný ze sledovaných
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sportovců neabsolvoval krátké vyjetí nízkou intenzitou, naopak s ohledem na absolvovanou
zátěž obvykle využívali k odpočinku lůžko.
Před vlastním testem jsme všechny vyšetřované osoby instruovali o nutnosti od
samého počátku pracovat s maximálním úsilím a dále, že v průběhu třiceti sekund šlapání
nelze uplatňovat žádnou strategii rozložení sil. Před každým testováním jsme individuálně
(dle přání a cyklistických zvyklostí vyšetřované osoby) upravili polohu sedla a fixovali nohy
k pedálům. Individuální nastavení výšky a předozadní pozice sedla byly zaznamenány a
následně použity pro všechny následné testy dané osoby. Prvnímu testu předcházelo přibližně
pět minut rozcvičení aerobního typu (se zatížením 1 až 2 W.kg-1 tělesné hmotnosti), které
mělo navodit centrální i periferní aktivaci tak, aby nevedlo k lokální svalové únavě. Do
rozcvičení bylo zařazeno také několik krátkých sprintů s maximální frekvencí otáček s cílem
lépe připravit vyšetřované osoby na následující test.
-1

Pro vlastní Wingate test jsme využili zatížení 6 W·kg (pro frekvenci 60 ot.min-1), což
u mechanického ergometru typu Monark přibližně odpovídá zatížení 0,106 W·kg-1 tělesné
hmotnosti vyšetřovaného (Heller et al., 1991). Co se týká techniky provedení, nebyly
vyšetřované osoby nijak omezovány, byla dovolena individuálně optimální technika
provedení, tj. jízda ve stoje, zejména v závěru testu. Důvodem individuálně neomezované
techniky jízdy je skutečnost, že ve vlastním rychlostně-silovém výkonu využíváme jistým
způsobem dle individuálních dovedností také vlastní hmotnost (Heller, Pavliš, 1998).
Během testu jsme u všech probandů využívali slovní motivaci a snažili se vytvořit
soutěživou atmosféru, protože anaerobní testy jsou mnohdy závislé právě na motivaci
vyšetřované osoby. V průběhu testu jsme jako doplňkový ukazatel zaznamenávali srdeční
frekvenci (Heller et al., 1991).
Z křivky výkonu stanoveného v jednotlivých otáčkách (obr. 3) byly stanoveny
standardní parametry testu:


maximální anaerobní výkon (Pmax),
tj. nejvyšší výkon v testu v
libovolném

pětisekundovém

intervalu, který se hodnotí ve
wattech, resp. relativně ve wattech
na kilogram tělesné hmotnosti,

Obr. 2 Průběh výkonu ve Wingate testu
v závislosti na čase
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minimální výkon (Pmin), tj. nejnižší výkon v testu v libovolném pětisekundovém
intervalu, který se hodnotí ve wattech, resp. relativně ve wattech na kilogram tělesné
hmotnosti,



průměrný výkon (Pprům), tj. průměrný výkon za celou dobu testu, hodnotí se ve
wattech, resp. relativně ve wattech na kilogram tělesné hmotnosti,



anaerobní kapacita, jako celková práce v testu, tj. součin průměrného výkonu a času,
hodnocená absolutně v kilojoulech, nebo relativně v joulech na kilogram tělesné
hmotnosti,



pokles výkonu mezi Pmax a Pmin, který je vyjádřený buď absolutně ve wattech, nebo
relativně v procentech maximálního výkonu,



doplňkovými ukazateli testů byla pozátěžová koncentrace laktátu (zejména z hlediska
přiměřené či nepřiměřené metabolické odezvy na celkově vykonanou práci v testu) a
pozátěžová hodnota srdeční frekvence (jako orientační ukazatel úsilí vynaloženého v
průběhu testu).
Sledované hodnoty pro každý jednotlivý Wingate test jsme zpracovali do podrobného

protokolu. Výsledky dosažené ve Wingate testu za experimentálních a kontrolních podmínek i
rozdíly mezi výsledky prvního a druhého Wingate testu podmínek jsme porovnávali t-testem
pro párové výběry.
K testování byl využit mechanický bicyklový ergometr typu Monark 824E. Ergometr
je kalibrovaný pro krátkodobé výkony dosahující až 1500 W v rozsahu frekvence otáček 50160 ot.min-1. Přístroj byl vybaven zařízením k průběžné registraci otáček s výstupem do
počítače. Specializovaný software umožňuje registraci otáček a výpočet okamžitého výkonu,
vyhodnocení parametrů testu i následnou archivaci dat.
Probandi po druhém sledování vyplnili dotazník zaměřený na jejich subjektivní pocity
z testování. Otázky se vztahovaly k pocitům probandů při inhalaci z lahve. Jedním z úkolů
dotazníku bylo také zjistit, zda probandi pociťovali změny mezi prvním a druhým dnem
testování, resp. změny při použití placeba a 99,5% kyslíku. Zde uvádíme některé otázky
použité v dotazníku:


Jaké máte pocity při vdechování z lahve?



Jaká u Vás nastala změna u druhého sledování v porovnání s prvním?



Domníváte se, že jste podal lepší výkon při prvním, nebo druhém sledování?
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V dotazníku je použit pojem aktivní sport, který chápeme jako soustavnou sportovní činnost
na výkonnostní úrovni, která je vázána na dobu trvání závodní kariéry.

VÝSLEDKY
Průměrné hodnoty parametrů prvního a druhého testu, tj. po deseti minutách
opakovaného Wingate testu, dokumentuje tabulka 2. Výsledky obou sledovaných situací, tj.
jak za inhalace kyslíku s využitím přípravku Oxyfit, tak i za kontrolních podmínek při
inhalaci placeba, ukazují, že probandi nebyli po deseti minutách odpočinku schopni
dosáhnout stejného maximálního, průměrného ani minimálního výkonu jako v prvním testu.
Pokles výkonu v prvním a druhém testu vyjádřený jak absolutně, tak i relativně jako index
únavy (IÚ), byl v obou testech obdobný; shodně jako odezva na zatížení v srdeční frekvenci.
Koncentrace laktátu v krvi po druhém (tj. opakovaném testu) byla ale vždy vyšší než
po prvním testu.
Tab. 2 Průměrné hodnoty parametrů Wingate testu (průměr + sm. odchylka) v prvním a
druhém testu za podmínek inhalace kyslíku (O1, O2) a v kontrolním testu za použití placeba
(C1, C2).
O1

O2

C1

C2

1 034 ± 95

1 009 ± 84

1 071 ± 118

1 024 ± 99

13,37 ± 0,88

13,05 ± 0,79

13,83 ± 1,07

13,26 ± 1,07

634 ± 46

620 ± 84

644 ± 46

623 ± 74

8,22 ± 0,59

8,01 ± 0,91

8,34 ± 0,54

8,05 ± 0,80

835 ± 62

808 ± 66

854 ± 68

805 ± 58

10,81 ± 0,59

10,46 ± 0,69

11,05 ± 0,53

10,44 ± 0,56

25,05 ± 1,86

24,25 ± 1,97

25,62 ± 2,03

24,16 ± 1,71

324 ± 18

314 ± 21

332 ± 16

313 ± 16

400 ± 95

390 ± 105

427 ± 109

401 ± 118

38,21 ± 6,37

38,31 ± 8,73

39,30 ± 7,14

38,64 ± 9,22

81,03 ± 4,92

80,30 ± 6,22

80,19 ± 5,06

79,06 ± 6,50

53,72 ± 2,95

51,98 ± 3,34

54,90 ± 2,59

51,91 ± 2,64

SF [tepy.min-1]

175 ± 5

175 ± 7

177 ± 6

176 ± 7

LA [mmol.l-1]

14,18 ± 1,97

16,40 ± 1,92

14,56 ± 1,88

17,01 ± 1,68

Pmax [W]
Pmax/kg [W.kg-1]
Pmin [W]
Pmin/kg [W.kg-1]
Pprům[W]
Pprům/kg [W.kg-1]
AnC [kJ]
AnC/kg [J.kg-1]
Pokles [W]
IÚ [%]
MP/PP [%]
Ot. [1]
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Pozn. Pmax, Pprům, Pmin … maximální, průměrný a minimální výkon, AnC … anaerobní
kapacita, IÚ …. index únavy, MP/PP … poměr průměrného a vrcholového výkonu (mean
power/peak power), Ot. ... otáčky v testu, SF ... srdeční frekvence, LA ... koncentrace laktátu
v krvi.

Výše uvedené výsledky Wingate testu (Pmax, Pmin, Pprům, AnC, IÚ, srdeční frekvence a
koncentrace laktátu v krvi) výrazně převyšují hodnoty udávané u rekreačně sportující
populace a odpovídají hodnotám udávaným u hokejistů vyšší výkonnostní úrovně (Heller,
Pavliš, 1998; Heller et al., 1998), ale výsledky u špičkových hokejistů jsou přibližně o deset
procent vyšší. Bez ohledu na absolutní výši dosažených výsledků závisejících na aktuální
úrovni fyzické kondice či výkonnostní (vrcholové) sportovní úrovni zůstává rozhodujícím
kritériem pro posouzení efektivity intervence výkon ve druhém modelovém zatížení. Ve
zvoleném modelu opakovaných vysoce intenzivních anaerobních třicet sekund trvajících
zatíženích s deseti minutami trvajícím intervalem odpočinku bylo tímto kritériem snížení či
zmenšení poklesu mechanického výkonu v opakovaném, tj. druhém anaerobním testu.
Tabulka 3 dokumentuje, že v průměru byly významně nižší hodnoty maximálního i
minimálního výkonu v opakovaném testu výraznější za kontrolních podmínek (po inhalaci
vzduchu), než po inhalaci 99,5% kyslíku, výsledky ale vykazovaly značnou variabilitu a
rozdíl nebyl statisticky významný. Na druhou stranu průměrný výkon, resp. anaerobní
kapacita vyjadřující práci vykonanou v testu vykazovaly téměř o polovinu menší pokles při
inhalaci kyslíku z preparátu Oxyfit, než za kontrolních podmínek při inhalaci vzduchu
(placeba). Obdobný pokles parametrů jsme také zaznamenali u celkového počtu otáček za
třicet sekund. Uvedený rozdíl byl statisticky významný na hladině p<0,02 až p<0,03 pro
jednotlivé výše uvedené parametry (tabulka 3).

Tab. 3 Průměrné hodnoty poklesu parametrů Wingate testu (průměr + sm. odchylka) mezi
prvním a druhým testem za podmínek inhalace kyslíku (O1 - O2) a v kontrolním testu za
použití placeba (C1 - C2). Vysvětlení zkratek viz Tab. 2.
O1 – O2
Pmax [W]
Pmax/kg [W.kg-1]
Pmin [W]

C1 – C2

24,45 ± 37,12

46,79 ± 43,70

0,32 ± 0,50

0,57 ± 0,48

14,57 ± 50,52

20,53 ± 56,11

Stat. význ.
n.s.
n.s.
n.s.
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Pmin/kg [W.kg-1]

0,21 ± 0,65

0,29 ± 0,70

27,09 ± 19,68

49,23 ± 29,18

Pprům/kg [W.kg-1]

0,35 ± 0,27

0,61 ± 0,33

AnC [kJ]

0,80 ± 0,59

1,46 ± 0,86

AnC/kg [J.kg-1]

10,52 ± 7,70

18,86 ± 10,62

Pokles [W]

9,88 ± 72,56

26,28 ± 86,67

IÚ [%]

-0,10 ± 5,96

0,66 ± 6,85

MP/PP [%]

0,73 ± 3,24

1,13 ± 3,16

Ot. [1]

1,74 ± 1,26

2,99 ± 1,78

SF [tepy.min-1]

0,20 ± 3,34

1,40 ± 4,41

LA [mmol.l-1]

-2,22 ± 1,34

-2,45 ± 1,45

Pprům [W]

n.s.
p< 0,03
p< 0,02
p< 0,03
p< 0,03
n.s.
n.s.
n.s.
p< 0,03
n.s.
n.s.

Otázky v jednoduchém nestandardizovaném dotazníku byly směřovány především ke
zjištění subjektivních pocitů z testů a hodnocení komfortu inspirace Oxyfitu/placeba. Všechny
sledované osoby vyplnily dotazník až po absolvování všech testů. V okamžiku vyplňování
dotazníku ještě nikdo nevěděl, které testy proběhly s Oxyfitem a placebem.
Podle osmi probandů bylo dosaženo jejich lepšího výkonu při použití lahve s
placebem. Jeden proband si myslel, že podal lepší výkon při použití Oxyfitu. Jeden proband
neměl názor na to, kdy podal lepší výkon.
Sedm probandů se cítilo lépe při použití lahve s placebem v porovnání s Oxyfitem.
Jeden proband se cítil lépe po použití Oxyfitu. Dva probandi žádnou změnu nepocítili.
Odpovědi v dotazníku dále ukázaly, že pro devět probandů byly pocity při vdechování
Oxyfitu/placeba příjemné, nebo neutrální. Pro jednoho dotazovaného byly pocity nepříjemné.
Osm probandů sice přisuzovalo lepší účinek (dosažení lepšího výkonu) placebu, ale
laboratorní data z testů ukázala, že menší pokles vykonané práce byl u testů s použitím
Oxyfitu. Důvodem mohla být skutečnost, že složení Oxyfitu je odlišné od normálního
vzduchu, a proto na něj nejsou probandi zvyklí.
Průměrná doba, po kterou se probandi aktivně věnují sportu, je přibližně třináct let.
Dotazník nerozlišoval, jakému sportovnímu odvětví se věnovali v minulosti.
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DISKUSE
Zjištěné výsledky celkem přesvědčivě dokumentují, že inhalace 99,5% kyslíku
příznivě ovlivňuje výkon v daném modelovém uspořádání. Průběh regenerace je závislý
na intenzitě i době trvání předchozího zatížení, která byla v našem testování odlišná od
předchozích modelů zatížení a zotavení (Robbins et al., 1992; Yamaji, Shephard, 1985), kde
příznivý vliv suplementace koncentrovaného kyslíku pro procesy krátkodobého zotavení
nebyl prokázán. V literatuře se nám podařilo nalézt jen jednu studii s obdobným designem
výzkumu, která prokázala zlepšení maximální anaerobní kapacity po inhalaci O-PURu
v rozmezí tří až šesti procent (Gabrys, Smatljan-Gabrys, 1999; Smatljan-Gabrys, Gabrys,
2000).
Některé získané výsledky nebyly statisticky signifikatní, ale na základě expertního
posouzení je možné sledovat mírné rozdíly ve prospěch působení Oxyfitu. Studie na větším
vzorku by mohla přispět k případnému potvrzení těchto domněnek.
Zvolený model zatížení představoval v podstatě typickou situaci opakovaného zatížení
s neúplnou, či nedostatečnou regenerací, obvykle se vyskytující v zápasech ledního hokeje.
Reálný průběh utkání je ovšem obvykle ovlivněn řadou různých technicko-taktických faktorů.
Spolehlivost parametrů odvozených z mechanického výkonu je ve Wingate testu
poměrně vysoká, koeficient korelace mezi testem a retestem dosahuje 0,91 - 0,93, index
únavy je však méně spolehlivým parametrem (0,43 < r < 0,74), protože může být ovlivněn i
strategií rozložení sil v testu (Vandewalle et al., 1987). Klasický třicet sekund trvající
Wingate test bývá některými autory kritizován, protože doba třicet sekund je příliš krátká na
plné vytížení procesů anaerobní glykolýzy, a proto se diskutuje o delší době trvání testu. Je
skutečností, že nejvyšší koncentrace laktátu lze získat při anaerobních testech trvajících
přibližně šedesát sekund (Heller, 1995). Na druhé straně však s prodloužením doby práce
roste i podíl oxidativní energetické úhrady. Tento podíl ve třicetisekundovém testu dosahuje
asi jen patnáct procent, ale s prodloužením doby práce se zvyšuje výrazněji než rychlost
tvorby laktátu. V delších testech se také výrazněji projevuje vliv psychiky a “taktizování”, tj.
strategie rozložení sil v průběhu testu, navíc se snižuje i hodnota maximálního anaerobního
výkonu a nelze spolehlivě hodnotit index únavy. Proto v současnosti doporučuje většina
výzkumných pracovišť dodržet klasickou dobu trvání třicet sekund,

kdy lze spolehlivě

stanovit jak maximální anaerobní výkon, tak i anaerobní kapacitu. Delší trvání testu by také
zásadním způsobem ovlivnilo průběh zotavení, které by neodpovídalo střídání při hokejových
zápasech.
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Zůstává otázkou, jak dlouho vlastně Oxyfit účinkuje? Podle našeho subjektivního
názoru i literárních zdrojů obecně pojednávajících o inhalaci kyslíku (např. Robbins et al.,
1992; Yamaji, Shephard, 1985) se jedná o desítky sekund až maximálně několik minut.
Důvodem je omezená kapacita tkání navázat nefyziologicky zvýšené množství kyslíku. Studie
Robbinse et al. (1992) neprokázala u dvou pětiminutových zátěží oddělených čtyři minuty
trvající přestávkou výraznější rozdíly v kinetice ventilace, nebo v srdeční frekvenci
v závislosti na hyperoxii, normoxii, či jejich kombinaci.
Počet inspirací (stisků uzávěru lahve prostřednictvím speciální umělohmotné masky) z
lahve při jedné aplikaci byl v souladu s pokyny dovozce (tj. osmkrát). Bohužel nám není
známo, proč dovozce udává pro jednu aplikaci právě počet osmi inspirací. Také jsme přesně
nebyli schopni kvantifikovat délku každé jednotlivé inspirace. Jen jsme vždy při poučení
instruovali všechny sledované osoby, že každá inspirace má trvat dvě vteřiny.
Potřebu použití dotazníku jsme indikovali až po ukončení prvního testování, proto na
něj probandi odpovídali jen po druhém testování. S ohledem na tuto skutečnost byly otázky
v dotazníku směřovány především ke srovnání pocitů při inhalaci Oxyfitu/placeba.
Hlavním poznatkem, který podle našeho názoru vyhodnocení nestandardizovaného
dotazníku přineslo, byla skutečnost, že většina z testovaných poznala rozdíl při inspiraci
Oxyfitu – placeba, přestože nikdo z nich při testování nevěděl, zda se jedná o Oxyfit, či o
lahev se vzduchem. Sledované osoby však nebyly schopny určit, kdy inspirovaly z lahve
s vysoce koncentrovaným kyslíkem a kdy z lahve s placebem.
Vzhledem k tomu, že výsledky této pilotní studie mohou mít širší dopad na sportovní
praxi, doporučujeme možnosti inhalace 99,5% kyslíku dále ověřit na větším vzorku probandů.
Dále by bylo vhodné se zaměřit na další metody a postupy související s možnostmi aplikace a
využití Oxyfitu.
ZÁVĚRY
Výzkum prokázal signifikantní rozdíl v mechanickém výkonu při inhalaci placeba a
Oxyfitu ve druhém supramaximálním zatížení ve prospěch Oxyfitu.
Hypotézu formulovanou v cílech práce se podařilo potvrdit.
Na základě našeho měření můžeme konstatovat, že inhalace Oxyfitu v pauze mezi
jednotlivými opakovanými supramaximálními anaerobními zátěžemi zmenšuje redukci
mechanického výkonu v opakovaném krátkodobém vysoce intenzivním cvičení.
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