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ABSTRAKT 
Liečba a rehabilitácia pacientov s úrazmi a poraneniami, ktoré 
vznikli pri športových aktivitách, sú výraznou doménou fyzio-
terapie. Aj v tejto oblasti sú však značne veľké nevyužité tera-
peutické rezervy, medzi ktoré jednoznačne patrí aj hyperba-
rická oxygenoterapia (HBOT). V našom prehľadnom článku 
prinášame prehľad najnovších vedeckých poznatkov aplikácií 
HBOT v tejto oblasti. Môžeme skonštatovať, že doplnenie štan-
dardných terapeutických postupov liečby poranení o HBOT 
môže skrátiť dobu rekonvalescencie, minimalizovať následky 
zranení vo forme jaziev a tak zlepšiť dlhodobú prognózu zrane-
ného športovca.  
 
Kľúčové slová: Hyperbarická oxygenoterapia. Šport. Úrazy. 
Regenerácia.  
 
ABSTRACT 
The treatment and rehabilitation of patients with injuries and 
wounds that have arisen during sports activities are a significant 
domain of physiotherapy. Even in this area, however, there are 
considerable unused therapeutic reserves, including among  
others also hyperbaric oxygen therapy (HBOT). In our review, 
we provide an overview of the latest scientific knowledge of 
HBOT applications in this area. We can state that supplemen 
ting standard treatment procedures with the HBOT treatment 
can shorten the recovery time, minimize the effects of scarring 
and thus improve the long-term prognosis of the injured athlete. 
 
Key words: Hyperbaric oxygen therapy. Sport. Injuries. Rege-
neration.  
 
 
ÚVOD 

S rastúcim záujmom o športové a rekreačné  
aktivity stúpa tiež množstvo zranení s nimi súvisia-
cich. Nanešťastie, primárne náklady spojené so zo-
tavením zo zranenia predstavujú čas stratený účas-
ťou a obnovením normálnej funkčnej aktivity. To 
prinútilo odborníkov z oblasti zdravotnej starostli-
vosti, aby sa usilovali o efektívne a účinné terapeu-
tické zásahy pri liečbe týchto zranení (Baníková, 
2017; Barata, 2011; Doležal, 2002). Spomedzi po-
ranení mäkkých tkanív je zranenie svalov najčastej-
šie sa vyskytujúce nielen u športovcov, ale aj u re-
kreačných hráčov. Takéto zranenia môžu spôsobiť 
akútnu a/alebo chronickú bolesť alebo narušenie 

vrodenej svalovej funkcie, čo môže mať za následok 
neschopnosť vrátiť sa do súťaže alebo do každoden-
ného života. Včasné a úplné zotavenie zranenia je 
jedným z najväčších obáv. Preto sa pri klinickej 
praxi zvažujú možnosti liečby svalového poškode-
nia, ako je masáž, kryoterapia a hyperbarická oxy-
genoterapia (Oyaizu et al., 2018).  

 

Hyperbarická oxygenoterapia 
Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je lie-

čebná metóda založená na inhalácii stopercentného 
medicínskeho kyslíka pri tlaku vyššom ako 1 atmo-
sféra (1 atm ~ 101,3 kPa ~ 760 torr ~ 1 ATA ), pri-
čom sa pacient nachádza v špeciálne upravenej hy-
perbarickej komore (Jain, 2009). 

Rozpustnosť plynov v tekutinách je závislá od 
tlaku. Podľa Henryho zákona je stupeň rozpustnosti 
plynu v telesných tekutinách priamo úmerný par-
ciálnemu tlaku tohto plynu. Preto sa v hyperbaric-
kom prostredí dostáva do krvi oveľa väčšie množ-
stvo kyslíka, ktorý sa následne krvným obehom dis-
tribuuje do celého tela. Keď je kyslík vdychovaný 
pri tlaku 200-300 kPa, zvyšuje sa množstvo rozpus-
teného kyslíka v plazme 10 až 15-krát oproti nor-
mobarickým podmienkam. Takto môže byť jeho 
spotreba tkanivami plne pokrytá kyslíkom rozpuste-
ným v plazme. Vysoký parciálny tlak kyslíka (pO2) 
umožňuje difúziu jeho molekúl do vzdialenosti  
6-krát väčšej, ako je vzdialenosť pri dýchaní vzdu-
chu za normobarických podmienok. Podľa Boyle-
ovho zákona je objem plynu pri konštantnej teplote 
nepriamo úmerný jeho tlaku. Stlačenie na 300 kPa 
zrýchľuje rozpúšťanie vzduchových, plynových 
bubliniek a zvyšuje vylučovanie rozpustných inert-
ných plynov. Pri zväčšení parciálneho tlakového 
gradientu dôjde k zlepšeniu difúzie dusíka z vnútra 
bubliniek do okolitého tkaniva alebo krvi a následne 
do alveolárneho priestoru (Hrazdiza et al., 2001; 
Gill et al., 2004; Krajčovičová et al., 2017). 

Zvýšená koncentrácia O2 v organizme spolu  
s vyšším tlakom pôsobia komplexne, čo v kombiná- 
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cií s vyšším tlakom dáva HBOT unikátne terapeu-
tické možnosti. HBOT stimuluje aeróbny metabo-
lizmus, znižuje tvorbu laktátu, eliminuje lokálnu 
acidózu, umožňuje väčšiu difúziu kyslíka do tkanív, 
má baktericídny účinok na anaeróbne baktérie, pod-
poruje angiogenézu, regeneruje nervové bunky, re-
dukuje edém a mnoho ďalších. Terapia sa spravidla 
uskutočňuje v rozsahu aplikovaného pracovného 
tlaku od 1,4-3,0 ATA v závislosti od rôznych fakto-
rov, u detí je rozsah aplikovaného tlaku približne 
1,4-1,6 ATA. Efekt HBOT na organizmus jedincov 
sa líši vo všeobecnej závislosti od mnohých fakto-
rov, medzi ktoré patria najmä použitý tlak, dĺžka  
expozície a zdravotný stav jedinca, ale aj biologická 
variabilita daného organizmu (Krajčovičová et al., 
2017). 
 

Aplikácia hyperbarickej oxygenoterapie pri 
športových úrazoch  

Oriani so spol. (1982) navrhli použitie HBOT na 
urýchlenie zotavenia sa zo zranení vzniknutých pri 
športe. Prvá klinická štúdia sa objavila v roku 1993, 
v ktorej výsledky naznačujú 55% zníženie doby re-
konvalescencie po aplikácii HBOT u profesionál-
nych hráčov futbalu v Škótsku trpiacich rôznymi 
zraneniami. Tieto hodnoty boli založené na porov-
naní časového priebehu hojenia poranenia bežnou 
terapiou oproti použitiu HBOT. 

Staples so spol. (1995) v štúdii so zvieratami, in-
dukovali poškodenie, po ktorom pozorovali vý-
znamné zmeny v hladinách myeloperoxidázy u pot-
kanov liečených v podmienkach HBOT v porov-
naní s neliečenými potkanmi. Dospeli k záveru, že 
HBOT môže mať inhibičný účinok na zápalový pro-
ces alebo schopnosť dokonca zmierniť poškodenie 
tkaniva. V roku 1999 rovnaká skupina autorov 
(Staples et al., 1999) vykonala riadenú, randomizo-
vanú, dvojito zaslepenú, perspektívnu štúdiu s cie-
ľom overiť, či prerušované expozície hyperbaric-
kého kyslíka urýchlia zotavenie štvorhlavého svalu 
stehna z oneskorenej svalovej bolesti (DOMS – 
z angl. delayed onset muscle soreness). Štúdie sa 
zúčastnilo 66 netrénovaných mužov vo veku 18 až 
35 rokov. Po vyvolaní bolesti svalov sa subjekty lie-
čili v hyperbarickej komore počas 5-dňového obdo-
bia, v dvoch fázach: prvá fáza obsahovala 4 skupiny 
- kontrola, HBOT, oneskorené ošetrenie a placebo; 
v druhej fáze boli 3 skupiny – 3 dni liečby, 5 dní 
liečby a placebo. Skupina HBOT bola vystavená 
100%-nému kyslíku 1 hodinu pri tlaku 202 kPa. 
Placebo skupina inhalovala 21%-ný kyslík rovnako 

1 hodinu pri 121 kPa. Nezaznamenali žiadny vý-
znamný rozdiel v pociťovanej bolesti ani v jednej  
z fáz. Výsledky naznačili, že liečba pomocou 
HBOT môže zvýšiť obnovu štvorhlavého svalu po 
DOMS. Avšak táto štúdia mala zložitý protokol  
a experimentálna schéma nebola úplne jasná (vylú-
čenie niektorých účastníkov a rozdelenie skupín  
neboli dostatočne zrejmé), čo spôsobilo obtiažnu  
interpretáciu. 

Mekjavic so spol. (2000) nepozorovali žiadne 
zotavenie z DOMS po aplikácii HBOT. 24 zdravých 
mužov náhodne rozdelili do 2 skupín – exponova-
ných HBOT a bez HBOT potom, čo bola vyvolaná 
DOMS v ich pravý lakťových flexoroch. Skupina 
HBOT bola vystavená 100% kyslíku pri tlaku 
253 kPa a placebo skupina 8% kyslíku pri 253 kPa 
1 hodinu denne v priebehu 7 dní. Nebol zistený 
žiadny rozdiel v rýchlosti obnovenia svalovej sily 
alebo vnímanej bolesti medzi skupinami. Hoci to 
bola randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia,  
obsahovala malý počet dobrovoľníkov.  

Podobnú štúdiu uskutočnili Harrison so spol. 
(2001), ktorí sa tiež zamerali na vplyv HBOT na 21 
zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia po in-
dukcii DOMS v lakťových flexoroch. Subjekty boli 
rozdelené do troch skupín: kontrola, bezprostredná 
expozícia HBOT a aplikácia HBOT s oneskorením. 
Posledné dve skupiny boli vystavené tlaku 253 kPa, 
počas 100 minút s tromi 30-minútovými opakova-
niami pri 100% kyslíku, ktoré boli prerušované  
5-minútovými intervalmi, kedy dobrovoľníci inha-
lovali 20,93% kyslík. Prvá skupina začala s apliká-
ciou HBOT po 2 hodinách a druhá skupina 24 hodín 
po cvičení denne počas 4 dní. Skupina s oneskore-
ným HBOT dostala aj falošnú HBOT liečbu v deň 0 
trvajúcu rovnaký čas ako v nasledujúcich dňoch, ale 
s 20,93%-ným kyslíkom pri minimálnom tlaku. 
Kontrolná skupina nemala špecifickú liečbu. Neboli 
zistené významné rozdiely medzi skupinami v hod-
notách sérovej kreatínkinázy, izometrickej sily, 
v opuchoch alebo bolesti, čo naznačuje, že aplikácia 
HBOT nebola účinná na DOMS. Táto štúdia tiež 
predstavovala obmedzenia, ako sú malá veľkosť 
vzorky a len čiastočné zaslepenie. 

Todorovic so spol. (1996) liečili 42 prípadov 
zranení mäkkých tkanív na dolných končatinách po-
mocou HBOT u 14 futbalistov, 17 pozemných ho-
kejistov, 11 basketbalistov (ženy a muži vo veku 
19-24 rokov). K zraneniam došlo počas tréningu 
alebo pri zápasoch. Zahŕňali 18 kontúzií, 8 distenzií 
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a 16 prípadov distorzií. Aplikácia HBOT sa usku-
točnila do 24 hodín po zranení, denne, v trvaní 45 
minút pri tlaku 250 kPa. Počet expozícií závisel od 
závažnosti poranení. Kontrolná skupina športovcov 
bola liečená štandardne. Pomocou HBOT opuch vy-
mizol spravidla po 7 expozíciách. Bolesť významne 
ustúpila po 3-5 expozíciách, u ťažkých distorzií sa 
bolesť zmiernila po 7 expozíciách. Pohyblivosť 
a funkcia zranenej končatiny sa postupne vracali 
k normálu. Pomocou HBOT sa doba regenerácie 
skrátila na minimum a po 7-8 dňoch liečby bolo 
možné obnoviť tréning v plnom rozsahu. U kontrol-
nej skupiny športovcov s porovnateľnými zrane-
niami bolo pre plnú regeneráciu potrebných 3-4  
týždňov.  

Ďalšie svalové poškodenie, ktoré je často dôsled-
kom traumy je spôsobené ischémiou. Za normál-
nych okolností je sprevádzaná anaeróbnou glykolý-
zou, tvorbou laktátu a vyčerpaním makroergických 
fosfátov v extracelulárnej tekutine postihnutého tka-
niva kostrového svalstva. Ak je ischémia predĺžená, 
môže mať za následok stratu bunkovej homeostázy, 
narušenie iónových gradientov a porušenie fosfoli-
pidovej dvojvrstvy cytoplazmatickej membrány. 
Aktivácia neutrofilov, produkcia kyslíkových radi-
kálov a uvoľňovanie vazoaktívnych faktorov v prie-
behu reperfúzie, môže spôsobiť ďalšie škody na lo-
kálnych, ale aj vzdialených tkanivách. Bosco so 
spol. (2007) sa zamerali na účinky HBOT na isché-
miu vyvolanú poranením kostrového svalu potka-
nov a zistili, že liečba HBOT podstatne zmenšila 
rast hladiny laktátu a glycerolu spôsobený isché-
miou, bez ovplyvnenia koncentrácie glukózy a mo-
dulovala aktivitu antioxidačných enzýmov v post-
ischemickom kostrovom svalstve. 

V inej retrospektívnej štúdii sa otázke HBOT 
u traumatickej ischémie venovala ďalšia skupina 
pracovníkov. Štúdia zahrňovala 36 osôb s akútnou 
traumatickou ischémiou dolných končatín. Všetci 
boli liečení štandardnými postupmi. Potom boli roz-
delení do dvoch skupín. U jednej z nich (18 ľudí) 
bola navyše použitá HBOT pri tlaku 250 kPa na 90 
minút 2-krát denne po dobu 6 dní. V tejto skupine 
zranených došlo u 17 osôb k zahojeniu, u kontroly 
(18 ľudí) sa zahojilo 10 postihnutých (1997). 

Gregorevic so spol. (2000) indukovali degenerá-
ciu svalov u potkanov s cieľom zistiť, či HBOT 
urýchľuje funkčnú obnovu a regeneráciu myofibríl 
kostrového svalstva. Výsledky tejto štúdie ukazujú, 
že mechanizmus zlepšenia funkčnej kapacity nie je 
spojený s obnovením zásobovania krvou alebo  

s opravou pridružených nervových zložiek, ale s tla-
kom vdychovaného kyslíka, ktorý hrá kľúčovú 
úlohu v zlepšení maximálneho účinku na regenerá-
ciu svalových vlákien po zranení. Navyše sa lepšie 
výsledky počas 14 dňovej HBOT dosiahnu pri tlaku 
304 kPa ako 202 kPa. 

Jedným zo závažných športových úrazov, čo sa 
zložitosti liečby a dĺžky rekonvalescencie týka sú 
zlomeniny. Hojenie fraktúr je limitované zabezpe-
čením požadovaného množstva kyslíka v postihnu-
tej oblasti. Klasická liečba osteosyntézou a kost-
nými štepmi nie je vždy úspešná a pokúsiť sa liečiť 
komplikované zlomeniny, kde je zvýšená pravdepo-
dobnosť infekcie, predstavuje výzvu (Barata et al., 
2011; Bennett et al., 2005). 

Komurcu so spol. (2002) retrospektívne preskú-
mali 14 prípadov infikovaných zlomenín tíbie, ktoré 
boli úspešne liečené. Infekcia sa vyskytla u dvoch 
pacientov po operácii, ktorá bola úspešne odstrá-
nená po 20-30 HBOT expozíciách. 

V jednej experimentálnej štúdii bol sledovaný 
proces hojenia zlomenín femuru krýs pomocou 
HBOT pri tlaku 300 kPa. Pokusné zvieratá boli vy-
stavované hyperbarickému kyslíku 2-krát denne na 
90 minút. U tejto skupiny krýs došlo k úplnej remo-
delácii kosti, zatiaľ čo u kontrolnej skupiny s klasic-
kou liečbou nie. Zahojenie fraktúr po pôsobení 
HBOT bolo dokonalé, no spojenie kostí v kontrol-
nej skupine bolo neúplné (Favalli et al., 1990). 
 

DISKUSIA 
Najčastejšie úrazy, ktoré súvisia s fyzickou akti-

vitou sú poranenia a poškodenia zložiek pohybo-
vého aparátu (svalov, kĺbov, šliach, kostí). Hojenie 
športového zranenia má svoju prirodzenú obnovu, 
ktorá prebieha pomerne konštantným spôsobom 
bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu. V tomto pro-
cese boli identifikované 3 fázy: zápalová fáza, proli-
feračná fáza a fáza remodelácie, pričom kyslík má 
dôležitú úlohu v každej z nich. V zápalovej fáze 
bola preukázaná dôležitosť hypoxiou indukovaného 
faktora 1 α, ktorý podporuje napr. glykolýzu. 
V proliferačnej fáze v tkanivách pohybového sys-
tému (okrem chrupavky) sa prívod kyslíka do pora-
nenej oblasti postupne zvyšuje a je nevyhnutný pre 
syntézu zložky medzibunkovej hmoty ako je fibro-
nektín a proteoglykan. Vo fáze remodelácie sa tka-
nivo pomaly a postupne obnovuje a nahrádza za po-
užitia kyslíka poskytnutého sieťou krvných ciev. Ak 
je poškodenie malé, regenerované tkanivo má tak-
mer rovnakú stavbu ako pred úrazom, ale v prípade, 
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že rozsah škôd je veľký, dochádza k nahradeniu tka-
niva jazvou, ktorá pozostáva prevažne z kolagénu 
(Hulín et al., 2005; Barata et al., 2001; Wu et al., 
2007).  

Svalové zranenia, bežne sa vyskytujúce pri 
športe predstavujú náročný problém v traumatoló-
gii. Zranenie môže nastať v dôsledku priameho me-
chanického pôsobenia (napr. pomliaždeniny, tržné 
rany a natiahnutia svalu), alebo sú zapríčinené ne-
priamo napríklad ischémiou, či neurologickým  
poškodením. Tieto nepriame zranenia môžu byť 
buď úplné alebo neúplné (Li et al., 2001). 

Poranenia svalov predstavujú celý rad poškodení 
od miernych svalových kŕčov, cez natiahnutia sva-
lov, oneskorený nástup svalovej bolesti (DOMS) až 
po ruptúry svalov. DOMS sa zvyčajne objavuje po 
neobvyklej alebo nadmernej fyzickej aktivite pre-
važne u nováčikov, no nie je vylúčený ani u elitných 
športovcov a je sprevádzaný pocitom nepohodlia 
vnútri kostrového svalstva. Intenzita bolesti narastá 
počas prvých 24 hodín po ukončení cvičenia, vr-
cholí medzi 24 až 72 hodinami, potom pomaly  
ustupuje a nakoniec mizne 5-7 dní po cvičení. 
HBOT môže slúžiť na zabezpečenie prostriedkov  
s cieľom uľahčiť rýchlejšie obnovenie pôvodného 
stavu rovnako ako zlepšiť krátkodobú a dlhodobú 
prognózu zranenia (Barata et al., 2011; Petersen et 
al., 2005). 

Inhalácia kyslíka za hyperbarických podmienok 
priniesla vo väčšine štúdií predpokladaný pozitívny 
efekt. Výsledky naznačujú zníženie doby rekonva-
lescencie po použití HBOT u profesionálnych špor-
tovcov, ktorí trpeli rôznymi zraneniami (Baníková, 
2017; Doležal, 2002). Experimenty so zvieratami 
poukazujú na možný inhibičný účinok HBOT na zá-
palový proces, dokonca schopnosť zmierniť poško-
denie tkaniva. Vdychovanie kyslíka pod zvýšeným 
tlakom hrá kľúčovú úlohu v zlepšení maximálneho 
účinku na regeneráciu svalových vlákien po zranení 
(Bosco et al., 2007; Gregorevic et al., 2000). Aj zlo-
meniny sa pomocou HBOT hoja rýchlejšie (Wu et 
al., 2007). V prípade DOMS, niektoré štúdie potvr-
dzujú priaznivý účinok HBOT, no v iných nebolo 
pozorované žiadne zotavenie (Oriani et al., 1982; 
Staples et al., 1999; Mekjavic et al., 2000). 

Význam a prospektívne využitie tejto metódy sú 
zrejmé, no málo preskúmané a mnohokrát nejed-
notné, a preto je nutné, aby sa stanovili medze, pri 
ktorých má HBOT požadovaný pozitívny efekt.  
 
 

ZÁVER 
Najväčšiu hrozbu v športe či už na profesionál-

nej alebo amatérskej úrovni predstavujú úrazy, 
ktoré spôsobujú krátkodobé alebo v horšom prípade 
trvalé vylúčenie z aktívnej činnosti. Cieľom športo-
vej medicíny je následky úrazov čo najviac elimino-
vať, a tým umožniť športovcom skorý návrat do tré-
ningového programu. V súčinnosti s klasickými 
spôsobmi rekonvalescencie sa HBOT ukázala ako 
prospešná, doplnková metóda, ktorú je možné apli-
kovať pri rôznych zraneniach, a preto je dôležité na-
ďalej študovať, prípadne rozšíriť možnosti jej uplat-
nenia. 
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