Vzduch, nitrox a únava
Stla?ený vzduch se p?i rekrea?ním potáp?ní používá standardn? jako nej?ast?jší dýchací sm?s již
n?kolik desetiletí. Postupn? však získává na oblib? i dýchací sm?s s nižším obsahem dusíku a
vyšším obsahem kyslíku (tzv. obohacený nitrox), a to hlavn? mezi potáp??i, kte?í up?ednost?ují
delší pobyt pod vodou, nebo kte?í se snaží snížit dekompresní zatížení p?i ponorech b?žné délky.
V sou?asnosti, tedy p?ibližn? po 25 letech používání nitroxu p?i rekrea?ním potáp?ní, již získali
potáp??i i v?dci v této oblasti mnoho velmi cenných zkušeností. Ale n?kte?í potáp??i na sob?
navíc vypozorovali stav, který zatím není nijak v?decky podložen. Konkrétn? jde o to, že ?ada
jedinc? tvrdí, že se po potáp?ní s nitroxem cítí mén? unavení.
Existují tedy n?jaké solidní d?kazy podporující tvrzení, že nitrox snižuje únavu? A jaké by mohlo
být v?decké vysv?tlení tohoto jevu?
Únava, máme tím na mysli skute?nou fyzickou vy?erpanost, je fyziologický d?sledek n?jaké
mimo?ádné fyzické ?innosti. Typicky se vyzna?uje subjektivním pocitem p?echodn? snížené
schopnosti vykonávat b?žné fyzické ?innosti; ?asto je provázená ospalostí a letargií, ale n?kdy
také nižší mentální výkonností. Silná únava není nic neznámého ani po jednotlivých ponorech bez
jakýchkoliv p?íznak? dekompresního onemocn?ní (DCS), ale hlavn? se ?asto zmi?uje jako jeden
z p?íznak? DCS.
Subjektivní zprávy potáp??? zmi?ující menší únavu po ponorech s použitím nitroxu jsou velmi
sporné. Do sou?asné doby totiž nebyly provedeny žádné objektivní výzkumy, které by p?inesly
spolehlivé d?kazy o rozdílné mí?e únavy a mentální výkonnosti potáp??? po ponorech
provedených s použitím vzduchu oproti potáp???m, kte?í používali nitrox.
V p?ípad? stejné hloubky a ?asu se všeobecn? uznává, že ?ím vyšší je parciální tlak
vdechovaného kyslíku (PO2) a zárove? nižší parciální tlak inertního plynu (PN2), tím nižší je
dekompresní zatížení. Tato skute?nost svádí k p?edpokladu, že nižší dekompresní zatížení
souvisí se sníženým pocitem únavy. Vyšší PO2 však vyvolává v?tší oxida?ní stres a PO2 p?i
použití nitroxu je vyšší než je tomu v p?ípad? použití vzduchu v dané hloubce.
N?která pozorování potáp??? nazna?ují, že oxida?ní stres vyvolaný vyšším PO2 u nitroxu by mohl
zp?sobovat mírnou endoteliální dysfunkci, což samo o sob? m?že vést k nevýrazným p?íznak?m
chápaným jako projevy únavy. Zdravotní zprávy vyhotovené odborníky pracujícími v
hyperbarických za?ízeních, které se zmi?ují o v?tším oxida?ním stresu b?hem hyperbarické
kyslíkové terapie a s tím spojenou v?tší únavou po absolvování této lé?by, tato zjišt?ní podporují.
Na tento problém jsme se rozhodli zeptat dvou odborník?, které jsme požádali, aby se vyjád?ili ke
shora zmín?ným subjektivním pocit?m potáp??? týkajících se kladných dopad? nitroxu na stupe?
únavy po potáp?ní s touto plynnou sm?sí ve spojitosti s pon?kud kontroverzními nálezy zjišt?nými
p?i v?deckém výzkumu daného jevu.

Jaké jsou možné p?í?iny únavy po provedeném ponoru?
Richard Harris: Únava následující po provedeném ponoru m?že být výsledkem mnoha faktor?.
N?které mohou p?ímo souviset s ponorem – takovými faktory jsou nap?. zm?ny teplot,
dekompresní zatížení, výdej energie, vysoké a pom?rn? dlouhé vystavení se p?sobení kyslíku,
úzkost a mo?ská nemoc. Navíc k tomu ale mohou existovat i nep?ímo související možné p?í?iny,
nap?. nedostatek spánku b?hem dovolené, alkohol, rychlá zm?na ?asových pásem po cest?
letadlem (jet lag) atd.
Neal Pollock: Mnoho lidí si neuv?domuje fyziologický dopad skute?nosti být zcela pono?en pod
vodu. Okamžitou reakcí na hydrostatický tlak je situace, kdy se zna?né množství krve, která
normáln? z?stává v kapacitních cévách dolních kon?etin, vytla?uje do centrální ?ásti t?la (do
hrudi). P?i jednom známém výzkumu tohoto jevu se prokázalo, že b?hem klidové fáze srde?ního
cyklu se do srdce vytla?í pr?m?rn? asi 700 mililitr? krve. Srdce se tímto zvýšeným objemem krve
roztáhne a ihned reaguje siln?jšími stahy, což má pom?rn? rychle za následek potla?ení ur?itých
hormon?, aby se zvýšilo vylu?ování tekutin pomocí ledvin. Jedná se o zdravou reakci na
fyziologické vnímání p?ítomnosti nadm?rného objemu tekutin. V praxi to znamená, že lidé musejí
mo?it i po krátkém pobytu pod vodou.
Po výstupu z vody m?že potáp?? zažít okamžitý pokles objemu krve vracející se do srdce.
Zám?rn? ?íkám „m?že“, nebo? tlakový potáp??ský neoprenový oblek m?že posunovat krev do
hrudi i bez pono?ení pod vodu. Po ponoru (nebo po svle?ení tlakového obleku) se u potáp??e
sníží objem krve v centrální ?ásti t?la a také mu klesne krevní tlak. Výsledný ú?inek je vyšší než
pouhá ztráta hydrostatickéhp tlaku, nebo? t?lo si aktivn? snížilo objem tekutin b?hem ponoru
(nebo po dobu nasazeného tlakového obleku). Tato ?ada p?í?in a s nimi souvisejících následk?
m?že do zna?né míry vysv?tlit b?žnou únavu dostavující se po provedeném ponoru. Nejd?ležit?jší

je uv?domit si, že únava vzniká pono?ením, nezávisle na hloubce a kompresním zatížení.
Existují n?jaké spolehlivé údaje o tom, že díky použití nitroxu se dostavuje po ponoru
menší únava než po dýchání vzduchu?
Harris: Ne. T?i ?lánky z p?íbuzné literatury (viz první t?i položky dole v ?ásti Reference) se sice
zabývají d?kazy o souvislosti mezi používáním nitroxu a únavou, ale nemyslím si, že by jejich
rozsahy i obsahy na tuto otázku n?jak zvláš? p?esv?d?iv? odpov?d?ly.
Pollock: D?kazy a údaje podporující tuto teorii nejsou p?íliš silné. Ani to nep?ekvapuje, protože
PO2 se zna?n? zvyšuje již pouhou reakcí na samotnou hloubku. Nicmén?, nemá smysl dohadovat
se, zdali se n?kdo cítí mén? unaven. Mnoho výzkum? prokázalo, že placebo efekt m?že mít
skute?né fyziologické dopady, tak ty potáp??e nechme, a? si svých pocit? menší únavy užívají.
D?ležité však je, aby potáp??i dodržovali limity PO2 tak, aby se vyhnuli možné kyslíkové toxicit?.

Vzhledem k tomu, že v?tší obsah kyslíku v nitroxu pravd?podobn? zp?sobuje zvýšený
oxida?ní stres, jak dalece jste ochoten tolerovat tento o?ividn? negativní ú?inek zmín?né
dýchací sm?si?
Harris: Ve svém ?lánku Pierre Lafère zmi?uje skute?nost, že oxida?ní stres m?že ovliv?ovat
(tlumit) ?innost neuron? (podobn? jako nap?. alkohol), což (do?asn?) zvyšuje hladinu vzrušení.
Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, já i n?kolik mých koleg? jsme se cítili velice p?íjemn? po 8
až 17 hodinách jeskynních ponor? ve vod? o teplot? 6°C do maximálních hloubek p?esahujích

200 metr?. Vezmeme-li však v úvahu všechny zát?že, které bylo p?i zmín?ných ponorech nutno
strp?t, t. j. stres tepelný, dekompresní, fyzický, oxida?ní i psychický, co bych m?l ?íci k tomu, jak
jsme se cítili? Snad jen to, že jsme byli rádi, že jsme to p?ežili! Zárove? je však t?eba dodat, že
n?kdy jsem se cítil strašn? unaven? a „nafouknut?“ i po ponorech do mnohem menších hloubek s
nižším vystavením se O2, a to i na kratší dobu v teplejší vod?. Existuje prost? p?íliš mnoho
prom?nných, které neustále ovliv?ují výsledný stav/pocit po ponoru, ne jen prostá zm?na
dýchacího plynu.
Pollock: Oxida?ní stres m?že být sice pon?kud problematický, ale pravd?podobn? nijak
nebezpe?ný, hlavn? p?i typicky krátkodobém p?sobení kyslíku na t?lesný organismus, jak je tomu
ve v?tšin? p?ípad? p?i rekrea?ním potáp?ní. D?kladn?jší vyhodnocení tohoto fyziologického
dopadu m?že p?inést jen další výzkum.
Považoval byste únavu za první p?íznak subklinického dekompresního onemocn?ní?
Harris: Únava m?že být p?íznakem DCS, ale musí se jednat o skute?n? silný pocit vy?erpanosti a
únavy. Musí jít o pocit jako p?i silné ch?ipce, ne pouze o jakýsi dojem, že „po potáp?ní se cítím
unaven?jší než obvykle“. Spíše než termín subklinické DCS (tento pojem nemám rád), bych rad?ji
použil výraz únavové DCS, jedná-li se o jeden z mnoha p?íznak?.
Pollock: Normální projevy únavy po potáp?ní se za p?íznak mírného dekompresního onemocn?ní
považovat nedají, ale „neobvykle t?žká únava“ p?esahující obvyklou míru b?žného únavového
stavu by se za takový p?íznak považovat mohla. D?ležité je, aby potáp?? p?esn? popsal povahu a
stupe? své únavy, jen tak lze rozlišit normální stav od neobvyklého.
Navzdory b?žnému p?esv?d?ení, že potáp?ní s nitroxem m?že znamenat nižší následnou únavu
než by tomu bylo po stejných ponorech se vzduchovou sm?sí, v?decké výzkumy až do
sou?asnosti nep?inesly žádné p?esv?d?ivé d?kazy, které by tuto domn?nku potvrdily. Ale jak bylo
zmín?no již d?íve, placebo efekt se nesmí podce?ovat a tento jev se musí ješt? d?kladn?
prozkoumat.
Bez ohledu na to, jaké odpov?di m?že budoucí výzkum na tyto otázky p?inést, ur?it? lze již nyní
podporovat rozumné používání dýchacích sm?sí obohacených kyslíkem – ne snad jako zp?sob
umož?ující prodlužování doby strávené pod vodou, ale spíše jako možnost snižující dekompresní
zatížení. Jestliže se po potáp?ní s nitroxem cítíte mén? unaveni, tak v tom pokra?ujte i bez
v?decky opodstatn?ných d?kaz?, jen dbejte na to, abyste si své potáp?ní užívali bezpe?n?.
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