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ABSTRAKT
Cílem výzkumu bylo ověřit tvrzení dovozce, že přípravek Oxyfit urychluje
regenerační procesy. Pro ověření jsme využili porovnání dvou Wingate testů
absolvovaných v rozmezí 10 min, tyto testy absolvovaly sledované osoby v rozmezí
přibližně sedmi dnů – jednou v rámci pauzy mezi testy inhalovaly Oxyfit a podruhé
placebo (běžný vzduch z láhve s logem Oxyfit).
Výzkum prokázal signifikantně (p<0,02) menší pokles výkonu u opakovaného
Wingate testu při využití Oxyfitu ve srovnání s inhalací placeba. Inhalace kyslíku
s využitím přípravku Oxyfit příznivě ovlivňuje průběh krátkodobých regeneračních
procesů a podporuje obnovu střednědobé anaerobní resp. rychlostně silové
výkonnosti.
Klíčová slova: Oxyfit, Wingate test, maximální anaerobní kapacita, rychlost
regeneračních procesů, ovlivnění regenerace
I. ÚVOD
Na trhu doplňkových preparátů pro sportovce je v současné době značné
množství různých výrobků, které mají převážně tekuté nebo pevné skupenství. Efekt
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jejich pravidelného – nárazového používání nebyl zatím u řady z nich prokazatelně
dokladován. V dalším textu podrobně charakterizovaný původní originální výzkum se
zaměřil na přípravek Oxyfit, který má výjimečné plynné skupenství.
Oxyfit vyrábí švýcarská společnost Newpharm SA. Výhradním dovozcem pro
Českou republiku je Linde Gas a.s., který na svých internetových stránkách

uvádí,

že tento „výrobek obsahuje 99,5% kyslíku a v zátěžových situacích dodá tělu kyslík a
tím mu pomůže k rychlejšímu návratu do normálního rytmu a rychlejší regeneraci.
Oxyfit 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).
Cílem našeho výzkumu bylo potvrdit nebo vyvrátit jednu ze zásadních
informací distributora a to tvrzení, že Oxyfit při sportovních aktivitách anaerobního
charakteru pomůže organismu k rychlejšímu návratu do normálního rytmu a tímto
způsobem tedy napomáhá k urychlení regenerace. Pro ověření tohoto tvrzení jsme
zvolili srovnání vlivu Oxyfitu a placeba na skupině mladých trénovaných hokejistů.
Ke srovnání jsme využili dvou sledování
v rozmezí

jednoho

týdne.

Každé

zahrnovalo dva Wingate testy

sledování

v rozmezí deseti

minut. V rámci každého sledování probandi užívali
Oxyfit, nebo placebo. K posouzení pocitů probandu
a technických aspektů samotné aplikace Oxyfitu
jsme

využili

jednoduchého

doplňkového

nestandardizovaného dotazníku.
K této

koncepci

výzkumu

nás

vedla

skutečnost, že Oxyfit je primárně určen k využití
mezi opakovanými anaerobní výkony. Jako ukázkový sport, naplňující tato kritéria,
jsme si vybrali lední hokej. Testování jsme tedy prováděli na hráčích ledního hokeje,
kteří se tomuto sportu aktivně věnují na výkonností úrovni.
Testování anaerobních předpokladů u hráčů ledního hokeje testy typu Wingate
představuje časově i technicky nenáročnou oblast funkční zátěžové diagnostiky, která
je ve sportovní praxi běžně využívána. Bez ohledu na obtížné stanovení a diferenciaci
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"alaktátových", "laktátových" a oxidativních zón energetického hrazení poskytuje test
informace o maximálním anaerobním výkonu, anaerobní kapacitě i rychlosti nástupu
únavy při krátkodobé rychlostně-silové práci, které mohou být přínosné pro kontrolu
trénovanosti.

Hlavním smyslem a cílem Wingate testů je objektivně stanovit silné i

slabé stránky kondiční rychlostně-silové přípravy hráčů a na druhé straně i
objektivizovat efektivitu určitých fází speciálně zaměřené tréninkové přípravy.
Opakované Wingate testy přispívají k odhalení individuální a porovnání
intraindividuální rychlosti regeneračních procesů. Dále nabízejí možnosti sledování
vlivu různých krátkodobých regeneračních procedur a vlivů.
II. TEORETICKÁ ČÁST
Již téměř sto let se inhalace zvýšené koncentrace kyslíku používá k léčení
respiračních a oběhových problémů. Z medicínského hlediska je zajímavé, že lze
poměrně jednoduchou cestou a bez velkých nákladů docílit zvýšení využitelného
kyslíku. Je jasné, že se při této léčbě nejedná o dlouhodobý efekt. Často se této
terapie také využívá pro krátkodobé překlenutí stavů nedostatku kyslíku, které se
obvykle vyskytují v oblasti první pomoci (nehody, náhlé příhody oběhového systému,
horolezectví aj.). Přerušované, nebo krátkodobé podávání kyslíku nemocným
pacientům vystřídala v posledních dvaceti letech dlouhodobá a nepřetržitá aplikace.
Ta ale vyžaduje značné nároky na kontrolu a přítomnost kvalifikovaných osob.
Krátkodobě se aplikace kyslíku používá při problémech respiračních a oběhových.
K tomuto se zpravidla používá kyslík v plynném skupenství v ocelových lahvích.
Krátkodobé stavy hypoxie mohou být překlenuty díky použití O-PURu. Existuje
řada klinických stavů, při kterých lze krátkodobým podáváním kyslíku dosáhnout
zlepšení (např. horolezectví, ve sportu, stavech vyčerpání) (Anderhub, 1995).
Hyperventilační symptomy (tachykardie, pocení, mravenčení, svalové spazma
nebo zkrácená reflexní doba) při aplikaci zvýšených koncentrací kyslíku nebyly
zpozorovány. Můžeme tedy shrnout, že dýchání kyslíku s danou koncentrací
spolehlivě vede ke zvýšení arteriálního parciálního tlaku kyslíku a že nebyly
zpozorovány žádné podstatné vedlejší účinky (Matthys, 1993).
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Hollmann (1990) uvádí, že při hyperoxickém tréninku (dýchání 100% kyslíku
pří zátěži) je možné aktuální maximální příjem kyslíku zvýšit o průměrně 10 %. Díky
zvýšení nabídky kyslíku pracujícím svalům, poklesu ventilačních požadavků a tepové
frekvence v dané fázi zatížení lze v normálních podmínkách při hyperoxidativním
dýchání zvýšit intenzitu zatížení.
II.1. Předchozí výzkumy
Výsledků výzkumů potvrzujících kladné přínosy užívání koncentrovaného
kyslíku na sportovní výkon byla v odborné literatuře publikována celá řada
(Bannister, R.G., Cunningham, D.J.C., 1954; Shell a kol., 1986; Takafumi M.,
Yasukouchi A., 1997; Morfia, 2000). Některé studie naopak tyto přínosy pro sportovní
využití nepotvrdily (např. Murphy, 1986), ale

u nemocných osob převážná většina

studií potvrzuje kladné přínosy používání koncentrovaného kyslíku.
V Německu proběhla studie týkající se přímo užívání preparátu O-PUR u
pacientů (v ČR distribuován pod obchodním názvem Oxyfit). U všech pacientů došlo
po inhalaci deseti vdechů kyslíku z lahve O-PURu prostřednictvím speciální masky ke
značnému vzrůstu parciálního tlaku kyslíku v krvi. V průměru se krátkodobě pO2
zvýšil ze 70,7 mmHg na 95,8 mmHg. U pacientů nebyly pozorovány žádné negativní
vedlejší účinky inhalace.

Práce jasně ukázala, že již při deseti nádeších O-PURu

dochází ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku v krvi. Přitom nedochází k relevantnímu
nárůstu parciálního tlaku oxidu uhličitého (Anderhub, 1995).
Také výsledky studií jiných výzkumných středisek v Německu (např. AlbertLudwigs-Universitätsklinik, Freiburg) dokazují, že lze dosáhnout vysokého nárůstu
pO2.

II.2. Funkční zátěžová diagnostika
Prostřednictvím funkční zátěžové diagnostiky lze stanovit energetický obrat,
výkonnost oběhového a dýchacího systému, práci svalových skupin zatěžovaných v
testu

a nepřímo i kvalitu řízení pohybu.

Většina tradičních zátěžových testů je

založena na přímém či nepřímém měření spotřeby kyslíku (tj. příjmu kyslíku
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nezbytného pro biologické oxidace) a parametrů z ní odvozených (Bukač a Dovalil,
1990; Pauer a kol. 1982). Uvedené testy, představuje obvykle laboratorní zátěž na
bicyklovém ergometru nebo na běhacím koberci stupňovaná do maxima s průběžnou
analýzou odezvy oběhového a dýchacího systému a stanovením maximální spotřeby
kyslíku (VO2max). Tyto testy, zejména pokud vyšetřujeme všechny hráče mužstva,
jsou však relativně časově náročné a proto se k odhadu oxidativních schopností,
podmiňujících vytrvalost a obecnou kondici, užívají v praxi často terénní testy, např.
Conconiho, nebo Cooperův test, 2 km běh nebo i jejich modifikace, které se
provádějí přímo na ledě.
Z testů zaměřených na stanovení maximální spotřeby kyslíku (VO2max) však
nelze hodnotit výkonnost anaerobního energetického metabolismu.

Přitom se

požadavky na rychlost a sílu, tj. pohybové schopnosti, dané anaerobním
(neoxidativním) způsobem energetické úhrady, v současné době

u hráčů ledního

hokeje stupňují více než nároky na kondičně-vytrvalostní předpoklady, které se
stanovují tradičními zátěžovými testy zaměřenými na stanovení maximální spotřeby
kyslíku (VO2max) a další parametry související s mírou oxidativního metabolismu.
Proto se pozornost ve všech sportovních hrách, a tedy
zaměřuje i na zátěžovou diagnostiku anaerobních schopností,

i v ledním hokeji,
které

podmiňují

rychlostně silové výkony.

Anaerobní testy standardizovaným způsobem objektivizují

předpoklady jedince pro

krátkodobou práci velmi vysoké intenzity (někdy též

supramaximální intenzity, která převyšuje maximální výkon, odpovídající

úrovni

VO2max). Na rozdíl od motorických testů, které v sobě zahrnují jak vlastní testovanou
pohybovou schopnost, tak míru odpovídajícího energetického hrazení a navíc i
dovednostní prvky, jako např. techniku provedení pohybové činnosti v motorickém
testu, je funkční diagnostika zaměřena především na biologický podklad testovaných
kvalit, tj. funkčních a morfologických dispozic vyšetřovaného jedince.
Z biologického hlediska jsou anaerobní předpoklady dány:
a) morfologicky, tj. množstvím svalové hmoty, zastoupením rychlých a smíšených
svalových vláken a jejich hypertrofií,
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b) metabolicky, tj. energetickými rezervami adenosintrifosfátu (ATP) a kreatinfosfátu
(CP) a rychlostí uvolňování těchto rezerv, kapacitou anaerobní glykolýzy a tolerancí
k acidóze,
c) funkčně, tj. úrovní nervového a humorálního řízení, zejména rychlostí
nervosvalového přenosu a úrovní zpětnovazební propriorecepce,
d) biomechanickými faktory, zejména využitím elastické energie (Heller 1995).

II.2.1. Anaerobní testy
Anaerobní testy se člení na testy maximálního anaerobního výkonu a na testy
anaerobní kapacity. Testy anaerobního výkonu se stanovuje maximální množství
energie uvolnitelné neoxidativním “alaktátovým” metabolismem, dovolují odhad
úroveň pohotovostních zdrojů energie ve svalu (tj. ATP a CP) a jejich míru využití při
anaerobní práci trvající řádově sekundy až 10 sekund.
Testy anaerobní kapacity hodnotí kapacitu anaerobní glykolýzy pomocí
vykonané mechanické práce a příslušné metabolické odezvy (podle změn laktátu v
krvi) a doba jejich trvání kolísá od 30 do 60 s. Z hlediska pohybových schopností
odpovídají

rychlostně-silové

vytrvalosti.
Z

Tab. 1. Podíl energetických systémů (v %) na
úhradě činností různé doby trvání

hlediska

energetického

hrazení odpovídá anaerobní výkon
zejména alaktacidním energetickým

vykonávaných s co nejvyšší možnou intenzitou
pro danou dobu práce (MacDougall a spol. 1991).
Doba trvání ATP - CP

Anaerobní

Oxidativně

glykolýza

rezervám (tj. ATP a CP), anaerobní
5s

85

10

5

10 s

50

35

15

30 s

15

62

20

zdroje a s narůstající dobou trvání

60 s

8

65

30

stoupá významněji i podíl oxidativní

120 s

4

46

50

kapacita především úrovni anaerobní
glykolýzy, ale zahrnuje i alaktacidní

energetické úhrady (tab. 1). Přesné odlišení jednotlivých systémů energetické úhrady
je však obtížné a může se navíc při různých pohybových činnostech lišit.
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Anaerobní testy lze dále členit na testy konstantního či jednorázového zatížení,
kde je charakter testu jednoznačně dán intenzitou či dobou trvání testu. Na rozdíl od
jednorázových testů,

které umožňují stanovení buď maximálního anaerobního

výkonu nebo anaerobní kapacity, umožňují anaerobní testy typu "all-out" (tj. do
vyčerpání, vyčerpávající) stanovení obou těchto parametrů. V "all-out" testech se
sledují změny okamžitého výkonu v závislosti na době trvání, přitom se v každém
okamžiku, tj. od samého počátku až do konce testu, pracuje s maximální možnou
intenzitou. proto je průběh výkonu v závislosti na čase nelineární. a je obdobný jako
dynamika energetického obratu ve svalu (obr 1.) Anaerobní "all-out" testy splňují
navíc i požadované kritérium individualizace zátěže, která je závislá na rychlosti
pohybu v průběhu testu.

II.2.2. Anaerobní Wingate test
Nejčastější formou "all-out" testů je test na bicyklovém ergometru (tzv.
Wingate test), existují i modifikace využívající opakovaných výskoků (Boscův test)
nebo běžecké testy "all-out" typu (Heller a spol. 1991). Z hlediska sportovní praxe se
nejčastěji

využívá

Wingate

bicyklovém

ergometru,

dostatečně

prakticky

který

test

na

byl

již

ověřen

a

standardizován. Nazývá se podle místa
svého
Wingate

původu,
test,

Sportovního
byl

navržen

Institutu
Ayalonem,

Inbarem a Bar-Orem z Tělovýchovného
institutu Wingate v Izraeli v roce 1974 k
testování anaerobních předpokladů dětí a mládeže. Později byl modifikován, co se
týká vyššího zatížení, i pro sportovce různého zaměření a v průběhu osmdesátých let
se rozšířil v celosvětovém měřítku. Klasická varianta testu spočívá v šlapání
maximální rychlostí po dobu 30 sekund proti konstantnímu odporu. Od samého
počátku se pracuje s maximálním úsilím v průběhu 3 až 7 sec. je vyvinuta maximální
rychlost. Počáteční vrchol výkonu odpovídá využití pohotovostních zdrojů energie, tj.
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ATP, CP, popř. i využití kyslíku vázaného na myoglobin. Poté se rychlost šlapání
začíná zpomalovat a v

energetickém hrazení

přitom již převažuje anaerobní

glykolýza, tvoří se laktát a vzniká lokální metabolická acidóza. V závěru testu, ve 30.
sekundě, obvykle rychlost dosahuje jen 50-70 % maximální (vrcholové) rychlosti.
Aktuální výkon je součin rychlosti šlapání a brzdící síly. Změny výkonu v průběhu
testu, vyhodnocované obvykle počítačem přímo v jednotlivých otáčkách (při starším
grafickém způsobu vyhodnocení po 5 s intervalech) umožňují získat základní
parametry (obr. 1):

a) Maximální anaerobní výkon, tj. nejvyšší výkon v testu v libovolném 5 s intervalu,
hodnotí se ve wattech nebo lépe relativně ve wattech na kg tělesné hmotnosti,
b) Anaerobní kapacitu, jako průměrný výkon ve wattech nebo jako celkovou práci, tj.
součin průměrného výkonu a času, v kilojoulech, kJ.
c) Index únavy, tj. jako pokles mezi pětisekundovým vrcholovým a nejnižším, rovněž
pětisekundovým výkonem (obvykle v závěru testu), který je vyjádřený relativně v
procentech maximálního výkonu,
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d) Jako doplňkové ukazatele hodnotíme pozátěžovou koncentraci laktátu, a to z
hlediska přiměřené či nepřiměřené metabolické odezvy na celkově vykonanou práci
během testu a navíc i pozátěžovou hodnotu srdeční frekvence, která je nepřímým
ukazatelem úsilí v průběhu testu.
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 a spol. 1987). Klasický
30 s trvající Wingate test bývá některými autory kritizován, protože doba 30 sec 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 cca 60 s (Heller a spol. 1995). Na druhé straně však s
prodloužením doby práce roste i podíl oxidativní energetické úhrady. Tento podíl v
30 s testu dosahuje asi jen 15 %, 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 testu, navíce se snižuje i
hodnota maximálního anaerobního výkonu (asi o 15-20 %) a nelze spolehlivě
hodnotit index únavy. Proto v současnosti doporučuje většina výzkumných pracovišť
dodržet klasickou dobu trvání 30 s,

kdy lze spolehlivě stanovit jak maximální

anaerobní výkon tak i anaerobní kapacitu. Delší doba testu by zásadně ovlivnila
průběh zotavení, které by neodpovídalo střídání při hokejových zápasech.

III. CÍL VÝZKUMU
Zjistit kinetiku výkonových parametrů a regeneračních procesů při absolvování
dvou standardizovaných 30 s “supramaximálních” zatížení (30 s Wingate test)
absolvovaných v intervalu 10 minut.
Ověřit, zda urychlení regeneračních procesů před druhým Wingate testem,
ovlivňuje inhalace Oxyfit 8l (s koncentrací kyslíku 99,5 %) v porovnání s placebem.
Oxyfit i placebo probandi inhalovali v přesně určených časech a objemech. Testování
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bylo realizováno na malé skupině osob mužského pohlaví, které se aktivně věnují
lednímu hokeji.
IV. Hypotézy výzkumu předpokládaly:
Standardizované

zatížení v laboratorních

podmínkách při

intermitentním

testu anaerobní výkonnosti bude představovat validní metodiku volby detekce

a

objektivizace krátkodobých procesů zotavení. 30 sekund je přibližná obvyklá doba
délky pohybu hráče na ledě při jednom střídání v hokejovém zápasu a 10 minut je
pauza mezi třetinami.
V návaznosti na uvedené skutečnost jsme vyslovili následující hypotézy:
H0: inhalace Oxyfitu signifikantně ovlivní krátkodobé regenerační procesy po
prvním Wingate testu a v druhém Wingate testu dosáhnou probandi menšího poklesu
výkonnosti než za inhalace placeba
H1:

inhalace

placeba

(vzduchu

Tab. 2. Průměrné charakteristiky probandů

umístěného v obalu Oxyfit) signifikantně
ovlivní krátkodobé regenerační procesy po
prvním Wingate testu a v druhém Wingate
testu dosáhnou probandi menšího poklesu

Věk [r]
Hmotnost [kg]
Výška [cm]
Aktivní sport [r]

průměr
21,1
77,5
182,5
13

směr. odchylka
1,6
6,8
4,5
3,44

výkonnosti než po inhalaci Oxyfitu.
V. PROBAND, METODY
Probandi

byli

s ohledem

na

cíle

výzkumu, uváděné v teoretické části práce,
členové

hokejového

družstva

UK

FTVS.

Jednalo se celkem o 10 osob, z nichž všichni
byli v okamžiku výzkumu zdraví a disponovali
velmi

dobrou

Sportovci

úrovní

absolvovali

fyzické

kondice.

v biomedicínské

laboratoři UK FTVS dvě na sobě nezávislá
testování, v náhodném pořadí, s inhalací Oxyfitu a placeba (mezi testy byla pauza 2
až 7 dní), každé obsahovalo dva Wingate testy. Probandi inhalovali Oxyfit i placebo
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z lahví s naprosto totožným vzhledem obalu. Láhev s Oxyfitem obsahovala dle tvrzení
dovozce 99,5 % kyslíku, placebo byla láhev byla naplněna běžným

vzduchem.

Během testů nebylo známo probandům, ani nikomu z obsluhujícího personálu, zda je
inhalován Oxyfit, nebo placebo. Před začátkem testu byli vždy všichni účastníci stejně
podrobně poučeni o tom, jak správně z lahve inhalovat. Na každý jednotlivý test
všech probandů byla použita vždy nová láhev (Oxyfit 8l/placebo 8l).
Schéma průběhu testování (první den testování) bylo následující (obr. 2):
proband absolvoval Wingate test (30 s), pak následovala 5 minut pauza a byl poté
proveden krevní odběr z prstu ke zjištění hladiny laktátu. Zároveň probíhala inhalace
Oxyfitu/placeba (8 vdechů). Následovala pauza 3 minuty a poté opět inhalace
Oxyfitu/placeba (8 vdechů). Po dalších 2 minutách pauzy následoval druhý Wingate
test (30 s). Druhý krevní odběr z prstu ke zjištění hladiny laktátu byl proveden po 5
minutách.
Další

série

dvou

testů

proběhla

v rozmezí 2 až 7 dnů po prvním sledování.
Probandi po druhé sérii testů vyplnili dotazník,
zaměřený na jejich subjektivní pocity z testů,
dále

zhodnotili

komfort

inhalace

z lahve

(obsah dotazníků viz příloha č. 1.). Byl měřen
výkon

dosažený

ve

všech

čtyřech

absolvovaných testech.
K testování jsme využili mechanický
bicyklový ergometr pracující ve frekvenčně
závislém režimu typu Monark, kalibrovaný pro
krátkodobé výkony dosahující až 1500 W, a to
v rozsahu frekvencí otáček 50-160 ot.min-1.
Ergometr byl vybaven zařízením k průběžné
registraci

otáček

(elektromagnetem,

fotobuňkou či mechanickým spínačem) s výstupem do počítače, se zabudovaným
softwarem

umožňujícím

registraci

otáček
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a

výpočet

okamžitého

výkonu,

vyhodnocení parametrů testu i následnou archivaci dat. Před vlastním testem jsme
všechny vyšetřované osoby instruovali o nutnosti od samého počátku pracovat s
maximálním úsilím a že v průběhu 30 s šlapání nelze uplatňovat žádnou strategii
rozložení sil. Před každým testováním jsme upravili polohu sedla do optimální polohy
a fixovali nohy na pedálech. Prvnímu testu předcházelo cca 5 min rozcvičení
aerobního typu (na ergometru se zatížením 1 až 2 W.kg-1 tělesné hmotnosti), které
navodilo centrální i periferní aktivaci, ale 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 odpovídá u

mechanického ergometru typu Monark zatížení 0,106

kg.kg-1 resp. 0,086 kg. kg-1

tělesné hmotnosti vyšetřovaného. Uvedené hodnoty

zatížení vycházejí z potřeby optimalizovat mechanický výkonu z hlediska rychlosti a
síly, tj. vyvážit vztah mezi nejvhodnější rychlostí šlapání a brzdícím odporem, resp.
nastaveným zatížením. Tento vztah odpovídá obrácené "U" křivce, tj. při příliš nízkém
brzdícím odporu nedosáhne výkon maximum, protože bude limitován rychlostí
otáček, ale při nadměrně vysokém brzdícím odporu bude naopak vyvíjet dostatečnou
sílu na pedálech ergometru. Technika šlapání v průběhu testu musí být standardní,
buď se užívá jen práce limitované polohou vsedě nebo se naopak jako v našem
případě dovoluje individuálně optimální technika provedení, tj. dovoluje se i
postavení do pedálů, a to zejména v závěru testu, protože i ve vlastním rychlostněsilovém výkonu využíváme jistým způsobem také vlastní hmotnost. Vzhledem ke
srovnatelnosti jsme zvolenou techniku v průběhu experimentů již nijak neměnili.
Během testu jsme u všech probandů využívali slovní motivaci a snažili se
vytvořit soutěživou atmosféru, protože anaerobní testy jsou více než mnohé jiné
závislé právě na motivaci vyšetřované osoby. V závěru testu jako doplňkové
ukazatele měříme srdeční frekvenci (měla by odpovídat asi 90 % maximálních
hodnot) a po uplynutí 5 min jsme odebírali krev ke stanovení koncentrace laktátu.
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VI. VÝSLEDKY
VI.1. Výsledky zátěžových testů
Průměrné hodnoty parametrů prvního a druhého, tj. po deseti minutách
opakovaného Wingate testu dokumentuje tabulka 3. Výsledky za obou sledovaných
situací, tj. jak za inhalace kyslíku s využitím přípravku Oxyfit tak i za kontrolních
podmínek při inhalaci vzduchu, ukazují, že probandi nebyli po deseti minutách
odpočinku dosáhnout stejně vysoký maximální výkon, průměrný výkon ani minimální
výkon jako v prvním testu. Pokles výkonu v prvním a opakovaném 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 při
druhém, tj. opakovaném testu byla ale vždy vyšší než v prvním testu. Zvolený model
zatížení tedy představoval typickou situaci opakovaného zatížení s neúplnou či
nedostatečnou regenerací, která se může vyskytovat jak v oblasti sportu tak i
náročného profesního zatížení.
Tabulka 3. 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).
Test

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

Pmax

[W]

Pmax/kg

[W/kg]

Pmin

[W]

Pmin/kg

[W/kg]

Pprům

[W]

Pprům/kg

[W/kg]

10,81 ± 0,59

10,46 ± 0,69

11,05 ± 0,53

10,44 ± 0,56

AnC

[kJ]

25,05 ± 1,86

24,25 ± 1,97

25,62 ± 2,03

24,16 ± 1,71

AnC/kg

[J/kg]

324 ± 18

314 ± 21

332 ± 16

313 ± 16

Pokles

[W]

400 ± 95

390 ± 105

427 ± 109

401 ± 118

IÚ

[%]

38,21 ± 6,37

38,31 ± 8,73

39,30 ± 7,14

38,64 ± 9,22

MP/PP

[%]

81,03 ± 4,92

80,30 ± 6,22

80,19 ± 5,06

79,06 ± 6,50

Ot

[1]

53,72 ± 2,95

51,98 ± 3,34

54,90 ± 2,59

51,91 ± 2,64

SF

[1/min]

175 ± 5

175 ± 7

177 ± 6

176 ± 7

LA

[mmol/l]

14,18 ± 1,97

16,40 ± 1,92

14,56 ± 1,88

17,01 ± 1,68
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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 a Pavliš, 1998, Heller a spol. 1998),

ale výsledky u

špičkových hokejistů jsou cca o 10 % vyšší. Bez ohledu na absolutní výši dosažených
výsledků závisející na aktuální úrovni fyzické kondice či výkonnostní nebo vrcholové
sportovní úrovni zůstává rozhodujícím kritériem pro posouzení efektivity intervence
urychlení regenerace před následujícím modelovým zatížením. Ve zvoleném modelu,
opakovaných vysoce intenzivních anaerobních 30 s trvajících zatížení s 10 min
trvajícím intervalem odpočinku bylo tímto kritériem snížení či zmenšení poklesu
rychlostně-silové výkonnosti v opakovaném tj. druhém anaerobním testu. Tabulka 4
dokumentuje, že

v průměru byl pokles maximálního i minimálního výkonu

v opakovaném testu byl výraznější za kontrolních podmínek, resp. po inhalaci
vzduchu než po inhalaci kyslíku resp. za užití Oxyfitu, výsledky ale vykazovaly
značnou variabilitu a rozdíl nebyl statisticky významný. Na druhou stranu, průměrný
výkon, resp. anaerobní kapacita vyjadřující práci vykonanou v testu, resp. celkový
počet otáček vykonaný za 30 s,

vykazovaly téměř o polovinu menší pokles při

inhalaci kyslíku v preparátu Oxyfit než za kontrolních podmínek při inhalaci vzduchu
resp. placeba. Uvedený rozdíl byl statisticky významný na hladině p<0,02 až p<0,03
pro jednotlivé výše uvedené parametry (Tabulka 4).
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Tabulka 4. 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).

Test

O1 – O2

C1 - C2

Pmax

[W]

24,45 ± 37,12

46,79 ± 43,70

Pmax/kg

[W/kg]

0,32 ± 0,50

0,57 ± 0,48

Pmin

[W]

14,57 ± 50,52

20,53 ± 56,11

Pmin/kg

[W/kg]

0,21 ± 0,65

0,29 ± 0,70

Pprům

[W]

27,09 ± 19,68

49,23 ± 29,18

Pprům/kg

[W/kg]

0,35 ± 0,27

0,61 ± 0,33

AnC

[kJ]

0,80 ± 0,59

1,46 ± 0,86

AnC/kg

[J/kg]

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

[1/min]

0,20 ± 3,34

1,40 ± 4,41

LA

[mmol/l]

-2,22 ± 1,34

-2,45 ± 1,45

Stat. význ.
n.s.
n.s.
n.s.
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.

Uvedené výsledky tedy přesvědčivě dokumentují, že inhalace kyslíku příznivě
ovlivňuje

průběh

krátkodobých

regeneračních

procesů,

podporuje

obnovu

střednědobé anaerobní resp. rychlostně silové výkonnosti. dlouhodobých urychluje
regenerační procesy

VI.2. Výsledky dotazníku – shrnutí
Otázky v dotazníku byly směřovány k určení subjektivních pocitů z testů, dále
hodnotily komfort inhalace z lahve. Probandi (n = 10) vyplnili dotazník po
absolvování všech testů. Při vyplňování dotazníku nikdo nevěděl, které testy proběhly
s Oxyfitem a které s placebem.
Zásadním poznatkem, který jsme z vyhodnocení dotazníku získali byla
skutečnost, i když nikdo při testování nevěděl, zda se jedná o láhev s Oxyfitem, či se
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vzduchem, většina probandů poznala rozdíl při dýchání. Nebyla však schopna určit,
kdy dýchala z lahve s Oxyfitem a kdy z lahve se vzduchem.
Podle 8 probandů bylo dosaženo jejich lepšího výkonu při použití lahve s
placebem. 1 proband si myslel, že podal lepší výkon při použití lahve s Oxyfitem. 1
proband neměl názor na to, kdy podal lepší výkon.
Sedm probandů se cítilo se lépe při použití lahve s placebem – vzduchem
v porovnání s Oxyfitem – 99,5 % kyslíku. 1 proband se cítil lépe s použitím lahve
s Oxyfitem. 2 probandi změnu nepocítili.
Výsledky ukazují, že pro 9 probandů byly pocity při vdechování z lahve
příjemné, nebo neutrální. Pro 1 byly pocity nepříjemné. Pro 8 probandů byla
manipulace s lahví a maskou snadná, 1 by změnil mechanismus pro stlačování láhve
prostřednictvím masky. Pro 1 probanda byla manipulace s lahví a maskou obtížná.
Sedm probandů ještě nikdy neslyšelo o přípravku Oxyfit. Tři o Oxyfitu již
slyšeli, a to od kamaráda či na reklamních akcích.
Všech 10 probandů si myslí, že dovolené podpůrné látky mohou zvednout
výkonnost. Jsou to např. iontové nápoje, kreatin, BCAA, Speedo, sacharidové nápoje,
kyslík, karnitin.
Průměrná doba, po kterou se probandi aktivně věnují sportu, je 13 let (S.D.:
3,44). Dotazník nerozlišoval, jakému sportovnímu odvětví se věnovali.
VII. DISKUSE, poznámky k průběhu testování a využívání Oxyfit
Zřejmě hlavní námitkou metodologického charakteru je skutečnost, že při druhé
sérii testování již probandi znali průběh (měli zkušenosti) z první série testování a ta
mohla vést ke zlepšení – zkreslení výsledků. Většina

účastníků testování ale již

v průběhu své sportovní kariéry (průměrná délka trvání: 13 let) absolvovali několik
Wingate testů. Výsledky tohoto typu testů ovlivňuje především úroveň výkonnosti a
motivaci, nikoliv znalost průběhu testu. Nikdo ze sledovaných také netušil, zda
inhaluje placebo, nebo Oxyfit.
Nepříjemné pocity při vdechování Oxyfitu mohly být způsobeny tím, že
aplikace probíhala už po 5 minutách po absolvování Wingate testu, tj. chvíli po zátěži.
Tělo se zřejmě tak rychle neadaptovalo na vdechování kyslíku 99,5 %.
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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 lahve s Oxyfitem. Důvodem mohla být skutečnost, že na složení
Oxyfitu je odlišné od normálního vzduchu a proto na něj nejsou probandi zvyklí.
Na lahvi (dýchací masce) bychom určitě zvolili jednoznačnější zobrazení pro
lepší porozumění, jak nasadit masku na obličej. Nesprávná technika při inhalaci totiž
může způsobit nedostatečný přenos kyslíku 99,5 % do těla.
Zůstává

otázkou

jak

dlouho

vlastně

Oxyfit

subjektivního názoru, podloženého studiem literatury,

účinkuje?

Podle

našeho

se jedná maximálně o řád

několika málo minut.
Počet inhalací („zmáčknutí“ prostřednictvím speciální masky) z láhve při jedné
aplikaci byl v souladu s pokyny dovozce 8x. Bohužel nevíme, proč dovozce udává
právě číslo „8“.
VIII. ZÁVĚR
Výzkum

prokázal

signifikantní

rozdíl

mezi

inhalací placeba a Oxyfitu na průběh regeneračních
procesů před druhým supramaximálním zatížením na
hladině rozdílu cca 2% ve prospěch Oxyfitu.
Hypotézu H0 se podařilo potvrdit, naopak
hypotézu H1 vyvrátit.
Na
konstatovat,

základě
že

našeho

inhalace

měření

Oxyfitu

můžeme

v pauze

mezi

jednotlivými opakovanými anaerobními zátěžemi má prokazatelný vliv na lepší výkon
organizmu.
Tvrzení, které na svých internetových stránkách

uvádí Linde Gas a.s.

(dovozce Oxyfitu do ČR) a to, že tento výrobek v zátěžových situacích pomůže
organizmu k rychlejšímu návratu do normálního rytmu a rychlejší regeneraci, je
pravdivé.
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X. Příloha: doplňující dotazník k testování (otázky odpovědět po druhém testování)
Otázky:
1. Jaké pocity máte při vdechování z lahve?
a. příjemné
b. vdechování je nepříjemné
c. neutrální - žádné
2. Jaká u Vás nastala změna u druhého zátěžového v porovnání s prvním?
a. při druhém testu se cítím lépe
b. při druhém testu se cítím hůře
c. žádná nenastala
3. Manipulace s lahví Oxyfit a aplikátorem (maskou) je na jaké úrovni?
a. manipulace je snadná
b. manipulace je obtížná
c. na masce bych změnil:………………………………………………………
4. Slyšel jste již někdy o přípravku Oxyfit?
a. ne
b. ano
c. pokud ano, prosím uveďte kde………………………………………………
5. Domníváte se, že různé dovolené podpůrné prostředky mohou zvednout
výkonnost?
a. ne
b. ano
c. pokud ano, prosím které………………………………………………………
6. Domníváte se, že jste podal lepší výkon první den, nebo druhý den?
a. první den
b. druhý den
c. nevím
Vaše odpovědi budou sloužit k upřesnění výsledků měření.
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