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Adaptacja do wysiłku tlenowego
O sprawności zaopatrzenia tlenowego organizmu decydują
zmiany przystosowawcze w układzie oddechowym i sercowonaczyniowym, które są zależne od następujących czynników:
1)

Aktywności procesów biochemicznych decydujących o
wykorzystaniu beztlenowych i/lub tlenowych źródeł energii

2)

Wielkości zasobów energetycznych organizmu oraz sprawności
ich mobilizacji

3)

Sprawności procesów wyrównujących zaburzenia homeostazy

4)

Tolerancji zmian wywołanych przez wysiłek.

Wskaźniki wydolności tlenowej


W badaniach fizjologicznych
wskaźnikiem tolerancji wysiłkowej jest
poziom wydolności tlenowej określanej
na podstawie:



maksymalnego poboru tlenu (VO2max,
maximal oxygen uptake)



obciążenia po przekroczeniu, którego VO2
zaczyna wzrastać w sposób nieliniowy,
określanego jako punkt zmiany w poborze
tlenu (CP VO2 - change point in oxygen
uptake).



obciążenia na poziomie progu przemian
anaerobowych (AT, anaerobic threshold).
Willmore JH., Costill DL. Physiology of sport and
exercise. Human Kinetics, Champaign IL. 2004

Aklimatyzacja
wysokościowa w treningu

Wpływ obniżonej prężności tlenu we wdychanym powietrzu
(hipoksji hipoksycznej) na organizm człowieka może wywołać
trzy rodzaje reakcji zależnie od czasu działania hipoksji
8848 m.n.p.m

PAO2 = 28 mm Hg
Sat. O2= 50 – 60 %

1)

Doraźne przystosowanie do hipoksji bezpośrednio po osiągnięciu wysokości
około 2000-3000 m.n.p.m

2)

Aklimatyzacja wysokościowa, rozwijająca się stopniowo podczas przebywania na
dużych wysokościach

3)

Trwałe zmiany w czynności organizmu- choroba wysokościowa

Obniżenie wydolności fizycznej na
wysokości
Wartości ciśnienia barometrycznego, ciśnienia parcjalnego tlenu i
saturacji krwi tlenem na wysokości.
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Przyczyny obniżenia wydolności fizycznej na
wysokości
Obniżenie PO2 wraz ze wzrostem wysokości(PIO2 )
Hipoksja wysokościowa (hipobaryczna)
Ostra hipoksja
Zmniejszenie ilości O2 w powietrzu pęcherzykowym (PAO2 )
Zmniejszenie we krwi tętniczej (PaO2 )
Hipoksemia

Zmniejszenie gradientu dyfuzji gazów oddechowych w tkankach
Zmniejszenie zaopatrzenia tkanek w tlen

Obniżenie maksymalnego poboru tlenu (VO2max) wraz z
wysokością u zawodników o wysokim poziomie wydolności
fizycznej
1200 – 2000 m
1500 – 1800 m
1800 – 2000 m
2300 – 2500 m
3000 – 4300 m

5 –12 %
(Squires i wsp. 1982)
12 – 13 %
(Bailey i wsp. 1998)
12 – 15 %
(Roberts i wsp. 1998)
15 – 17 %
(Adams i wsp. 1975)
18 – 29 %
( Vaillier i wsp. 1996)

Willmore JH., Costill DL. Physiology of
sport and exercise. Human Kinetics,
Champaign IL. 2004

Zmiany adaptacyjne w układzie oddechowym
w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego
HIPOKSJA WYSOKOŚCIOWA (HIPOBARYCZNA)
HIPOKSEMIA
chemoreceptory
ośrodek oddechowy pnia mózgu (KOPM)
wentylacja minutowa płuc (VE sp. i VE wys.)
prężność CO2 i stężenie H+ we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym
ZASADOWICA (ALKALOZA)

Zmiany adaptacyjne w układzie krążenia w
spoczynku i podczas wysiłku fizycznego

Parametr
HR
[sk/min.]
SV
[ml]
CO [l/min.]

Sp.

Wysiłek
submax

Wysiłek
max

Wpływ ostrej hipoksji na stężenie hormonów
we krwi
Zmniejszenie aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron
Retencja sodu, diureza, objętość osocza
ODWODNIENIE
sekrecja adrenaliny
sekrecja noradrenaliny
stężenie tyroksyny, trójodotyroniny
UJEMNY BILANS ENERGETYCZNY
zmniejszenie masy mięśniowej i masy ciała
stężenie kortyzolu

Wpływ ostrej hipoksji na zmiany
metaboliczne
WYSIŁEK FIZYCZNY
SPOCZYNEK


zdolność oksydacyjna tkanek



aktywność ATPazy





resynteza ATP w mięśniach
pirogronian



tlenowe mechanizmy resyntezy ATP w
mięśniach



beztlenowe procesy resyntezy ATP




pirogronian kwas mlekowy
„PARADAKS MLECZANOWY”



zużycie glukozy



glikoliza



udział glikogenu

kwas mlekowy

pojemność buforowa krwi

WZROST KOSZTU
ENERGETYCZNEGO PRACY
MIĘŚNIOWEJ

Zdolności przystosowawcze do hipoksji a
wydolność fizyczna na nizinach
Fizjologiczne podstawy treningu:
Cel: zwiększenie dostarczania tlenu do tkanek dla
zrównoważenia zapotrzebowania komórek mięśniowych w
tlen w warunkach hipoksji

Wpływ hipoksji na pojemność tlenową krwi
HIPOKSJA WYSOKOŚCIOWA

pO2

poziom O2 w tkance nerkowej
stymulacja czujnika tlenowego w nerce
stymulacja biosyntezy EPO

EPO

stymulacja erytropoezy w szpiku
kostnym
masa erytrocytarna
stężenie Hb
POJEMNOŚĆ TLENOWA KRWI

pO2

Wpływ hipoksji na właściwości reologiczne krwi
ERYTROPOEZA
RET, RBC, Ht, Hb, MCHC
PV (300-500 ml)
po zejściu na niziny
PV i BV
stężenie 2,3-DPG w
krwinkach
przesunięcie krzywej dysocjacji
w prawo
Stężenie hemoglobiny (Hb) na dużych
wysokościach

poprawa właściwości
reologicznych erytrocytów

Wpływ hipoksji i treningu na zwiększenie utylizacji
tlenu w mięśniach


gęstości naczyń włosowatych przypadających na
pojedyncze włókno mięśniowe (Mizuno i wsp.1990)



zawartości mioglobiny w mięśniach (Terrados i
wsp.1990)



liczby mitochondriów w komórkach mięśniowych
(Geiser J. i wsp. 2001)



aktywności enzymów oksydacyjnych w
mitochondriach (Terrados i wsp. 1990)



pojemności buforowej o 6-18% (Gore i wsp. 2001



adaptacji układu naczyniowego (Manukhina i wsp.
2006)

Tlenek azotu w mechanizmie adaptacji do hipoksji

NOS = NO synthase; iNOS = inducible NOS; eNOS =
endothelial NOS; SOD = superoxide dismutase; GS =
glutathione; HSP = heat shock protein; HIF-1 =
hypoxia inducible factor 1; ROS = reactive oxygen
species; PG = prostaglandins; VEGF = vascular
endothelium growth factor

E.B. Manukhina et al. Role of nitric oxide in
cardiovascular adaptation to intermittent
hypoxia. Exp Biol & Med. 2006

Zmiany molekularne pod wpływem treningu
w hipoksji i normoksji



Zwiększenie ekspresji mRNA śródbłonkowej syntazy NO (eNOS) oraz
indukowanej (iNOS) w hipoksji (H ; 10%pO2) i normoksji (N)
LeCras TD. et al. Chronic hypoxia upregulates endothelial and inducible NO synthase
gene and protein expression in rat lung. Am J Physiol 270:l64-l70, 1996.

Zmiany molekularne pod wpływem treningu w
hipoksji i normoksji


Zmiany względnych
wartości mRNA dla
czynnika indukowanego
hipoksją (HIF-1a; A),
(HIF-1b, B), (HIF-1a736,
C) w grupie :
trenujących w normoksji
i hipoksji
normobarycznej



Istotność różnic przed- i
po treningu*P<0.05;
Vogt, M. et. al. Molecular adaptations in human
skeletal muscle to endurance training under simulated
hypoxic conditions. J Appl Physiol 91: 173–182,
2001.

Zmiany względne mRNA dla mioglobiny (A) i naczyniowego
czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF; B). Istotność różnic przed- i po
treningu *P<0.05 oraz tendencje zmian (*)P<0.10.
Vogt, M. et. al. Molecular adaptations in human
skeletal muscle to endurance training under
simulated hypoxic conditions. J Appl Physiol 91:
173–182, 2001.

Metody treningu z zastosowaniem hipoksji
Połączenie przerywanej hipoksji z intensywnym
treningiem fizycznym uważane jest obecnie za najbardziej
skuteczną metodę zwiększenia pojemności tlenowej
mięśni.
Korzystny efekt adaptacji do hipoksji jest stosowany
w prewencji i wspomaganiu leczenia wielu schorzeń oraz
zwiększeniu wydolności fizycznej w treningu sportowym

Trening wysokościowy
TRENING
„MIESZKAJ WYSOKO- TRENUJ
WYSOKO”
LH – TH



Sprawniejszy transport tlenu do
tkanek
Poprawa utylizacji tlenu w mięśniach

TRENING
„MIESZKAJ WYSOKO- TRENUJ
NISKO”
LH – TL







Zmniejszenie ryzyka ujemnych
następstw treningu na
wysokościach przed zawodami
sportowymi
Poprawa utylizacji tlenu w
mięśniach poprzez wykorzystanie
naturalnych warunków
LH – na wysokości 2000-2700
m.n.p.m.
TL – na wysokości 1000 m.n.p.m.
lub niżej

Trening w hipoksji normobarycznej LH - TL
„nitrogen house/nitrogen
apartment”


Hipoksja normobaryczna symulująca
wysokość ok. 2000-3000 m.n.p.m.

Efekty stosowania treningu LH –
TL





ciśnienie barometryczne ok. 760 mm
Hg
stężenie O2 w pomieszczeniu ok. 15,3
%, zwiększone stężenie azotu



Czas ekspozycji 8 -18 godz./dobę przez
5 – 28 dni



Trening na poziomie morza lub
podobnej wysokości (LH-TL)



Poprawa wydolności aerobowej
Poprawa wytrzymałości tlenowej

Ale !!!
 Metoda ta może być ryzykowna
dla zdrowia
Dick Pound, 2006

System hipoksji normobarycznej

Fizjologiczna adaptacja do hipoksji


Zmiany fizjologiczne wywołane obniżeniem ciśnienia parcjalnego
tlenu we wdychanym powietrzu zarówno wywołane obniżeniem
ciśnienia barometrycznego (hipoksja hipobaryczna, HH) lub
obniżeniem ciśnienia parcjalnego tlenu (hipoksja normobaryczna, NH)
mogą w różny sposób kształtować adaptację do treningu fizycznego.



Hipoksja hipobaryczna w porównaniu do normobarycznej prowadzi do
zwiększonej hipoksemii, hipokapni, alkalozy i obniżenia saturacji krwi
tlenem (Geisler J. et al. J Sports Med.. 2001, Richard N. & Koehle M.
Aviat Space Environ Med.. 2012).



Obserwowane różnice mogą być wynikiem zwiększenia wentylacji
przestrzeni martwej zależnej od redukcji ciśnienia barometrycznego,
zmian ciśnieniowych w pęcherzykach płucnych oraz funkcji
śródbłonka naczyniowego i stymulacji syntezy tlenku azotu (NO)
(Manukhina EB et al. Exp Biol Med, 2006)

Badani
Group 1
Hipoksja hipobaryczna
(HH)
• 3 tygodniowy pobyt HH (2015
mnpm)
• 3 tygodniowy trening HH (3000
mnpm)

Group 2
Hipoksja
normobaryczna (NH)
•3 tygodniowy pobyt N H
(FIO2=16%)
• 3 tygodniowy trening w
normoksji N (FIO2=21%)

Analiza wskaźników krwi przed i po ekspozycji na hipoksję
hipobaryczną (HH)
Parameter

Before HH

After HH

P

RBC [mln\μL]

5.2 ± 0.3

5.5 ± 0.2

0.003

HGB [g/dL]

15.7 ± 0.9

16.7 ± 0.7

0.0002

HCT [%]

45.6 ± 2.4

47.7 ± 1.4

0.003

RET [%]

1.3 ± 0.2

1.5 ± 0.2

0.008

SaO2 [%]

98.3 ± 0.4

98.2 ± 0.4

ns

PO2 [mm Hg]

95.3 ± 1.3

95.3 ± 1.9

ns

PCO2 [mm Hg]

37.6 ± 1.8

38.4 ± 2.5

ns

pH

7.4 ± 0.02

7.4 ± 0.01

ns

Analiza wskaźników krwi przed i po ekspozycji na hipoksję
normobaryczną (NH)
Parameter

Before NH

After NH

P

RBC [mln\μL]

5.0 ± 0.2

5.3 ± 0.3

0.009

HGB [g/dL]

15.1 ± 0.9

16.3 ± 0.8

0.0001

HCT [%]

44.0 ± 2.6

46.3 ± 2.3

0.002

RET [%]

1.0 ± 0.2

1.4 ± 0.2

0.003

SaO2 [%]

94.8 ± 1.5

95.5 ± 1.0

ns

PO2 [mm Hg]

73.3 ± 9.2

76.3 ± 8.3

ns

PCO2 [mm Hg]

38.7 ± 2.4

37.6 ± 1.0

ns

pH

7.4 ± 0.01

7.4 ± 0.01

ns

Adaptacja układu krążeniowo-oddechowego przed
i po ekspozycji na hipoksję hipobaryczną (HH)
Variable

Before HH

After HH

P

VO2max
[mL/kg/min]

67.0 ± 3.3

68.0 ± 3.2

ns

VEmax[L\min]

166.4 ± 16.9

165.0 ± 14.8

ns

BFmax[b\min]

55.9 ± 12

55.3 ± 9.7

ns

VT [L]

3.0 ± 0.4

3.0 ± 0.3

ns

HRrest [b/min]

46 ± 5

45 ± 6

ns

HRmax [b/min]

185 ± 6

185 ± 6

ns

LAmax [mmoL\L]

9.3 ± 1.8

9.0 ± 0.7

ns

Adaptacja układu krążeniowo-oddechowego przed i po
ekspozycji na hipoksję normobaryczną (NH)
Variable

Before NH

After NH

P

VO2max
[mL/kg/min]

65.4 ± 4.2

68.4 ± 4.6

0.001

VEmax[L\min]

165.9 ± 12.9

166.8 ± 13.8

ns

BFmax[b\min]

57.6 ± 4.3

59.0 ± 5.7

ns

VT [L]

2.8 ± 0.3

2.9 ± 0.2

ns

HRrest [b/min]

51 ± 5

51 ± 0.6

ns

HRmax [b/min]

191 ± 3

191 ± 4

ns

10.6 ± 1.6

10.3 ± 1.5

ns

LAmax [mmoL\L]

Stężenie tlenku azotu (NO) oraz asymetrycznej
dimetyloargininy (ADMA) przed i po ekspozycji na hipoksję
hipobaryczną (GE 1 HH) i normobaryczną (Gr 2 NH)
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*p<0.05 significant differences between pre hypoxia and 1 week of hypoxia; ## p<0.01
significant differences between 1st week and 3rd
week of hypoxia;

before
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**p<0.01 significant differences between pre hypoxia and 2nd week of hypoxia
(Zebrowska A. et al. Advances in Pneumonolgy,
2012)

Wyniki
Wyniki niniejszej pracy wskazują na różnice w funkcji
śródbłonka w warunkach hipoksji normo- i hipobarycznej.
Tym samym potwierdzają istotny związek pomiędzy
rodzajem stosowanej hipoksji a adaptacją układu
naczyniowego w treningu sportowców.
Stymulacja NO w odpowiedzi na hipoksję normobaryczną,
przy braku różnic we wskaźnikach hematologicznych,
może sugerować kluczową rolę funkcji śródbłonka w
zwiększeniu wydolności fizycznej.

Kto odniesie korzyści z treningu
wysokościowego?
1.

Trening wysokościowy może być
korzystny u zawodników
startujących w dyscyplinach
wytrzymałościowych, u których
zwiększa możliwości transportowe
tlenu oraz utylizację tlenu w
komórkach mięśniowych

2.

Trening wysokościowy jest
korzystny u zawodników
startujących na wysokościach

3.

Sportowcy wrażliwi/podatni na
trening w warunkach hipoksji

Kto odniesie korzyści z treningu z
zastosowaniem hipoksji ?



Istnieją jednak sprzeczne doniesienia na temat poprawy możliwości wysiłkowych
podczas zawodów odbywających się na poziomie morza.
Nie zaobserwowano zmian w mikrostrukturze mięśni szkieletowych u
wytrenowanych sportowców pod wpływem treningu wysokościowego (Saltin i wsp.
1995, Terrados i wsp. 1988)

Szczególne znaczenie w treningu wysokościowym ma:





przeciwdziałanie odwodnieniu organizmu
zwiększenie podaży węglowodanów oraz witamin anty-oksydacyjnych w diecie
uzupełnienie ewentualnych niedoborów żelaza w diecie
monitorowanie obciążeń treningowych z uwzględnieniem odmiennej reakcji układu
krążenia (efekt ostrej hipoksji) na wartości HR oraz stężenia mleczanu we krwi
(„paradoks mleczanowy”)

Dziękuję za uwagę

