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Abstrakt
Cieľom práce autora bolo sledovať vplyv rozvetvených aminokyselín BCAA na
niektoré antropometrické a biochemické parametre u vybraných skupín vrcholových
športovcov basketbal a volejbal. V obsahu práce autor rozoberal poznatky iných
autorov, ktorí opisujú podobný vplyv nutričnej intervencie. V práci autor preukázal, ţ e
rozvetvené aminokyseliny BCAA majú výrazný pozitívny vplyv na niektoré
antropometrické parametre športovcov a na niektoré biochemické ukazovatele krvného
séra. Vplyv týchto objektívnych zmien potvrdzujú aj samotní športovci v ich
subjektívnych pocitoch. Poznatky práce sú prínosom pre praktickú činnosť v dvoch
oblastiach vrcholového športu (basketbalu a volejbalu). Praktickým výstupom týchto
poznatkov pre prax oboch vrcholových športov je vytvorenie edukačnej príručky pre
športovcov.
Kľúčové slová: BCAA, antropometria, biochémia, vrcholový šport

Abstract
The aim of the work was to observe the impact of branched amino acids BCAA on
some of anthropometric and biochemical parameters at chosen top rated sportsman
groups (volleyball and basketball). In the content of the work author analyzed
knowledge of the other authors which describe similar impact of nutritional
intervention. The author achieved and proved that branched BCAA have a significant
positive impact on some of the anthropometric sportsman parameters and on some of
the biochemical blood serum indexes. Impact of these objective changes confirms
sportsman themselves by their subjective feelings. The knowledge and the know how of
the work are asset to practical field in top sport, both volleyball and basketball.
Key words: BCAA, anthropometrics, biochemistry, top rated sportsman
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Úvod
"To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami: bránou pravdy, bránou
dobroty, bránou úţ itku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani uţ itočné,
potom je lepšie nechať si to iba pre seba."

Sokrates
V zmysle uvedeného motta by sme sa aj my chceli pri tvorbe tejto práce drţ ať
hľadiskami pravdy a najmä uţ itočnosti. "Bez správnej výţ ivy nebude vyuţ itý plný
potenciál športovca, pretoţ e výkon nebude vrcholový, úroveň tréningu nebude
dodrţ aná, rehabilitácia po zranení bude omnoho pomalšia a športovec sa môţ e stať
precitlivenejším a náchylnejším na rôzne druhy zranenia a infekcie" (Maughan, 2001).
V našej práci sa zaoberáme niektorými čiastkovými problémami výţ ivy, ako
dôleţ itým faktorom ovplyvňujúcim výkonnosť športovca. Svoju pozornosť sme
nasmerovali najmä na príjem rozvetvených aminokyselín (BCAA), ktoré by na základe
dostupnej literatúry mohli mať predpoklad pozitívne ovplyvňovať jednak športovú
výkonnosť, ale aj niektoré antropometrické parametre telesnej stavby športovcov.
Našimi zisteniami sme tieto predpoklady chceli potvrdiť, alebo vyvrátiť. Zmeny
v telesnej

stavbe

vybraných

športovcov

(volejbal,

basketbal

a futbal)

sme

vyhodnocovali na základe princípu bioelektrickej impendancie (neinvazívnymi
prístrojmi Bodystat a Viscan), antropometrickými a biochemickými meraniami.
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1 Rozbor výskumného problému
Uţ v dávnej histórii ľudstva existovali úvahy o vzájomných súvislostiach výţ ivy
a športového výkonu. V časoch, kedy starí Gréci a Rimania začali organizovať
olympijské hry, boli vypracované osobitné reţ imy pre atlétov, ktorí mali podávať skvelé
výkony.
Aj dnešnú športovú výţ ivu ovplyvnili pohľady do dávnych čias starovekých
olympijských a gladiátorských hier. Vedci sa stále zaujímajú o vplyv výţ ivy na
výkonnosť športovcov so snahou zvýšiť maximálne ich športový výkon (Applegate
a Grivetti, 1997). Rovnako ako v iných vedných oblastiach je aj problematika športovej
výţ ivy predmetom neustáleho skúmania, podliehajúcim neustálej zmene a evolučnému
vývinu. Dnešné odporúčania pre atlétov sa odlišujú od tých, ktoré boli platné pred
desiatimi rokmi. Pri pohľade na históriu športovej výţ ivy moţ no podčiarknuť niekoľko
kľúčových bodov, ktoré vedu a prax nasmerovali k dnešnej úrovni poznania.
6. storočie pr.n.l. - Zápasník Milo Croton, ktorý vyhral päť po sebe nasledujúcich
olympijských hier v rokoch 532 do 516 p.n.l jedol denne 9 kg mäsa, 9 kg chleba a 8,5
litra vody a bol často opitý vínom, ktoré mu vraj pomáhalo zvyšovať výkonnosť.
1809 - Najslávnejší chodec všetkých čias bol kapitán Berklay Allardyce, ktorý chodil
1000 míľ v roku 1000 hodín. To znamenalo, ţ e nikdy nemal viac ako cca 40 minút
odpočinku po dobu 42 dní. Jeho diétne odporúčania zneli: "Zvieracia diéta je predpísaná
sama o sebe a hovädzie a baranie sú preferované. Zelenina nie je nikdy podávaná
vodnatá, alebo ťaţ ko stráviteľná. Rybám sa vyhýbať. Soľ, korenie a všetky druhy
ochucovadiel, okrem octu, sú zakázané. Je dané pravidlo, ţ e tekutinám sa treba vyhýbať
tak veľmi, ako sa dá" (Thom, 1813).
1860 - Austrálsky šprintér Tom Cusack zjedol pred pretekmi misku polievky, dusené
baranie mäso, vajcia, toast a vypil 3 šálky čaju.
1909 - Maratónska beţ kyňa J. E. Sullivanová napísala, ţ e jesť a piť počas závodu nie je
prospešné a ak atlét prijme nejaké ţ iviny pred 17/18 kilometrom, závod nedokončí.
1911 - Fyziologička Nathan Zuntz vo svojich správach uvádzala, ţ e pri svalovej práci
sa ako palivo pouţ íva aj tuk aj sacharid (cukor).
1923 - Bostonskí maratónski výskumníci zistili, ţ e niektorí beţ ci preteky dokončujú
s nízkou hladinou glykogénu. V nasledujúcom roku oznámili, ţ e konzumácia cukrov
beţ com zlepší ich hladiny glukózy v krvi a zvýši ich výkon.
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1928 - Bolo zaznamenané, ţ e mnoţ stvo sacharidov, ktoré sa podieľajú na energetickom
metabolizme je úmerný intenzite cvičenia.
1932 - Harvardské laboratórium zverejnilo dôkazy zo štúdie na psoch, ţ e príjem
sacharidov výrazne zlepšuje vytrvalostné schopnosti.
1950 - Plavec Murray Rose, ktorý získal zlatú medailu na majstrovstvách Austrálie, bol
vegetarián, čo bolo vtedy rarita.
1962 - Po prvýkrát bolo pouţ ité bioptické meranie ihlou na zistenie práce svalov.
1964 - Austrálsky olympijský plavec Nan Duncan, dostal pokyn od trénera Dona
Talbota, aby jedol zmrzlinu, koláče a iné vysokoenergeticképotraviny z dôvodu, aby
predišiel riziku únavy a vyčerpanosti.
1967 - Florida Gators hrala play off proti Georgia Tech v americkom školskom futbale.
Team Gators vţ dy cez polčasovú prestávku pouţ íval nápoj obsahujúci elektrolyty
a sacharidy, ktorý navrhol Dr. Robert Cade z univerzity na Floride. Gators vyhrali play
off a vtedy začala história značky Gatorade. Trvalo to ďalších 20 rokov, kým sa
športové nápoje stali všeobecne akceptované.
1969 - Ron Hill bol prvý maratónsky beţ ec, ktorý pouţ íval superkompenzačnú diétu
pred Európskym maratónom v Aténach. Preteky vyhral s časom 2:16:48. Keď sa v roku
1972 pripravoval na Mníchovský maratónsky beh, trénoval spôsobom - 3 dni
intenzívneho tréningu s minimom sacharidov, nasledovné 3 dni s nízkou intenzitou
tréningu no s vysokým príjmom sacharidov. V deň súťaţ e sa stala teroristická udalosť,
pre ktorú sa závod musel preloţ iť o jeden deň. V závode dobehol aţ na šiestom mieste.
1970 - Odborníci na športovú výţ ivu dospeli k názoru, ţ e mnoţ stvo proteínov potrebné
pre atlétov nie je iné ako potreby proteínov pre ľudí so sedavým zamestnaním.
1974 - Profesori Costill a Saltin oznámili, ţ e tekutiny s obsahom sacharidov, a to aj
v malých mnoţ stvách, zniţ ujú schopnosť vyprázdňovania ţ alúdka a nie sú vhodné ako
rehydratačné nápoje.
1979 - Bolo oznámené, ţ e kofeín pouţ itý pred vytrvalostným cvičením by mohol
oneskoriť čas vyčerpania a odvtedy maratónski beţ ci začali piť kávu pred súťaţ ou.
1980 - Niektoré štúdie dokázali, ţ e pouţ itie sacharidov v priebehu športového výkonu
dlhšieho ako 90 minút zlepšuje výkon.
1988 - Profesor Noakes varoval pred potenciálne smrteľným rizikom hyponatrémie
(abnormálne nízka hladina sodíku v krvi je spojená s dehydratáciou).
1990 - Športové nápoje sa stali úspešným predajným artikelom, podobne ako gély
a tyčinky.
11

1990 - Profesor Lemon oznámil, ţ e potreby príjmu bielkovín u vytrvalostných
a silových športovcov sú 50-100 % vyššie, ako u ľudí so sedavým zamestnaním.
1992 - Profesor Coyle dokázal, ţ e dehydratácia, a to aj na miernej úrovni, zniţ uje
pracovný výkon a zhoršuje vnímanie v horúcom prostredí.
1996 - Istá americká firma na výrobu doplnkovej výţ ivy deklarovala profit vo výške
195 miliónov amerických dolárov z minuloročných trţ ieb kreatínu.
1998 - Niektoré štúdie uvádzajú, ţ e výkon vysokej intenzity okolo 60 minút, by sa
mohol zlepšiť po konzumácii sacharidov počas výkonu.
Športová výţ iva je veda, ktorá sa zaoberá výskumom v oblastiach fyziológie
pohybu, vyrába alebo poskytuje potraviny (alebo potravinové doplnky či športovú
doplnkovú výţ ivu) nevyhnutnú pre zdravie, rast a fyzickú výkonnosť. Napriek tomu je
medzi športovcami rozšírené vedomie, ţ e najdôleţ itejšou súčasťou športového reţ imu
je najmä tréningová jednotka. Okrem iného výskumy ukazujú aj to, ţ e spojenie pohybu
a správnej stravy utvára predpoklad pre zdravý ţ ivotný štýl, ktorý je prevenciou pred
chronickými ochoreniami, ako diabetes nezávislý od inzulínu, vysoký krvný tlak,
srdcovo - cievne choroby, osteoporóza, obezita, rakovina hrubého čreva, mŕtvica a iné,
(Singh, Vishwa, 1992).
Športová výţ iva je dôleţ itou súčasťou kaţ dého športovca, ktorý chce dosiahnuť
svoj maximálny výkon. Preto je vzdelávanie zainteresovaných strán v tejto
problematike nevyhnutný predpoklad zvyšovania športovej výkonnosti i prevencie
zdravia. Je však nutné rešpektovať rôzne druhy športov, ktoré sa líšia svojou
fyziológiou pohybu i prejavu a zvaţ ovať aj prípadné individuálne zvláštnosti
a osobitosti jedinca.
Športová výţ iva si preto kladie za potrebu hľadať a nachádzať odpovede na tieto
nasledovné otázky:
1. Aké druhy potravín a tekutín by mali byť konzumované?
2. V akom mnoţ stve je tieto ţ iviny konzumovať a aký je ich ideálny pomer?
3. Čo je vhodné konzumovať v deň tréningu a čo v deň súťaţ e?
4. Aké je ideálne načasovanie konzumácie týchto ţ ivín?
5. Aké dovolené podporné prostriedky (doplnky výţ ivy) a ktoré majú najlepší efekt na
rast športovej výkonnosti?
6. Ako je moţ né objektívne podporiť zdravie, imunitu, rast svalovej hmoty a celkovej
výkonnosti pomocou vyuţ itia poznatkov z vedeckej oblasti športovej výţ ivy?
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A mnohé ďalšie, ktoré v nás evokujú zamyslenie, čo je optimálna športová výţ iva.
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2 Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí
2.1 Charakteristika športu
Podstatou športu je súťaţ enie, pretekanie. Vyznačuje sa úsilím o najvyšší telesný
výkon, resp. rekord, v prípade športovej hry o víťazstvo nad súperom podľa istých
pravidiel. Pre súťaţ ný výkon, ale aj tréning sú najdôleţ itejšie práve energetické zdroje
pre prácu svalov. Samozrejme, ţ e neoddeliteľnou súčasťou športu je aj športový
tréning, ktorý ak je správne realizovaný dokáţ e efektívnym spôsobom, za pomoci
regeneračných opatrení, významne zvyšovať energetické zdroje nad počiatočnú úroveň.
Na dosahovanie cieľa vysokých športových výkonov sa vynakladá stále viac a viac
prostriedkov a vyuţ ívajú sa všetky poznatky modernej vedy, ktoré môţ u tréningový
proces dostať na ešte vyššiu úroveň. Je to tak preto, lebo významné svetové športové
podujatia, akými sú napríklad olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy
a iné, sa tešia veľkému záujmu ľudí na celom svete a ovplyvňujú vedomie ľudí.
Súčasný šport charakterizuje vysoká emocionálnosť, záţ itkovosť, hravosť i atraktívnosť
(Macák, 1992).
Treba si však zvlášť uvedomiť, ţ e úspech v súčasnom športe je výsledkom dlhej
cesty zdokonaľovania telesných i morálnych a vôľových vlastností, ktoré získavame
hlavne športovým tréningom. Ide o neoddeliteľnú spoluprácu poznatkov všetkých
vedných odborov, ktoré zvyšovaniu športovej výkonnosti môţ u pomôcť. A práve týmto
vedným odborom sa budeme v tejto dizertačnej práci zaoberať.

2.2 Charakteristika športového tréningu, výkonu a výkonnosti
Z medicínskeho hľadiska sa tréning definuje ako dlhodobý systematický proces
adaptácie organizmu na opakované telesné zaťaţ ovanie s cieľom zlepšiť telesnú
zdatnosť (Marček a i., 1999).
Dokonalou systematickou prípravou, vedecky podloţ eným tréningom sa športové
výkony neustále zlepšujú, stávajú sa rekordmi. Tieto uţ dosahujú také extrémy, ţ e aj
lekárska veda hľadá a skúma fyziológiu výkonu. Hľadá odpovede na to, ako ešte ďalej
zvyšovať výkonnosť bezpečným spôsobom ako i na to, kde sú hranice športových
výkonov.
Tu práve nachádza miesto prepracovaný systém regenerácie a modernej športovej
výţ ivy. Vďaka vedeckým výskumom dokáţ eme uţ dnes navrhnúť funkčné praktické
riešenia na dosahovanie lepších výsledkov vo výkonnosti jedinca, s ohľadom aj na jeho
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športovú špecializáciu. Snaha dosahovať športové výkony na najvyššom stupni, sa
odráţ a i v energetických nárokoch. Zloţ ka energetického zabezpečovania zohráva na
úrovni vrcholovej výkonnosti limitujúcu úlohu. Športový výkon je výsledkom
dlhodobej adaptácie organizmu na tréningové a súťaţ né zaťaţ ovanie.

2.3 Tréningové zaťaţenie
Zaťaţ enie plní v tréningovom procese rôzne funkcie. Základný faktor, ktorý
ovplyvňuje výkonnosť jedinca, je energia, ktorou momentálne disponuje. Zaťaţ ením
vyvolávame také fyziologické zmeny v organizme, ktoré nútia energiu obnovovať
a následne jej hodnotu navyšovať o počiatočnú hodnotu, čím sa výkonnosť vplyvom
týchto zmien zvyšuje. Jednoducho povedané, zaťaţ enie v organizme športovca
vyvoláva únavu, ale zároveň stimuluje obnovovacie procesy. Športová výkonnosť je
schopnosť športovca podávať daný športový výkon opakovane v dlhšom časovom
úseku na stabilnej úrovni (Choutka a Dovalil, 1991).
Za predpokladu, ţ e tréning a regeneračné metódy sú správne zostavené, dochádza
nielen k obnove výkonnosti (energie), ale i k jej zvyšovaniu. Otázkou je, ako dokáţ eme
tento proces zrýchliť na maximálnu moţ nú mieru aj pomocou výţ ivy, jej doplnkov
a formami regenerácie.
Výsledkom tréningového procesu je však predovšetkým únava, ktorú moţ no bliţ šie
charakterizovať. Potrebné je však predtým vysvetliť bliţ šie základný rozdiel medzi
aeróbnym a anaeróbnym cvičením.
2.3.1

Anaeróbne cvičenia

V priebehu anaeróbneho cvičenia, sa pohyb realizuje bez aktuálneho vyuţ itia
kyslíka. Metabolickým procesom glykolýzy dochádza k rozkladu cukrov a získava sa
potrebná energia. Tento druh telesných cviční je charakteristický v dynamických
športoch (napríklad šprint, úpolové a iné silové športy), kde sa pre pohyb svalov
pouţ íva veľké silové vypätie za relatívne krátku dobu. Po takomto type cvičenia je
potrebné, aby sa zásoby glykogénu (typ cukru uskladneného vo svaloch a pečeni)
doplnili čo najrýchlejšie, aj keď nie je pravdepodobné, ţ e boli úplne vyčerpané. Toto
vyčerpanie glykogénu môţ u atléti po cvičení rýchlo doplniť konzumáciou sacharidov.
Rovnako, ako doplnenie sacharidov, je dôleţ ité dopĺňanie aj rozvetvených
aminokyselín, ktoré sú zodpovedné za regeneráciu a nárast svalovej hmoty (resyntézu
bielkovín).
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Metabolickým produktom takejto pohybovej činnosti je kyselina mliečna (laktát).
Hromadenie laktátu postupne okysľuje vnútorné prostredie svalových buniek a zniţ uje
aktivitu enzýmov anaeróbnej glykolýzy. Prenikaním laktátu cez bunkové membrány do
krvi a celého vnútorného prostredia súčasne dochádza k dráţ deniu dýchacieho centra,
ktoré sa spája s nepríjemnými subjektívnymi pocitmi nedostatku vzduchu, sprievodným
príznakom zaťaţ enia vysokej intenzity (Hamar, 2008).
Špecifickým prejavom adaptácie na tento typ zaťaţ enia je zvýšený podiel peptidu
karnozínu (zlúčenina aminokyseliny beta-alanínu a histidínu), ktorý má za úlohu
neutralizovať

pôsobenie laktátu

v krvi a prispieva

k zlepšovaniu

anaeróbnych

laktátových schopností. Významne sa tu v rámci regenerácie uplatňuje dobré prekrvenie
svalov (napríklad masáţ ou alebo ľahkým behom), ktoré tvorí predpoklady rýchlejšieho
odplavovania laktátu a jeho menej výraznej kumulácie vo svalových bunkách. Taktieţ
vplyv špecifickej doplnkovej výţ ivy a pitného reţ imu bezprostredne po cvičení a neskôr
vo fáze zotavovania, má veľký vplyv na rýchlosť regenerácie po takomto zaťaţ ení.
Kyselina mliečna môţ e byť udrţ ovaná v norme aj počas cvičenia za pomoci dobrého
pitného reţ imu a špeciálne po cvičení. Záverečný výklus spolu s kompenzačnými
cvičeniami ako strečing, majú na zníţ enie koncentrácie laktátu v krvi taktieţ pozitívny
vplyv (Delamere a Stanescu, 2009).
2.3.2

Aeróbne cvičenia

Počas aeróbneho cvičenia je kyslík potrebný pre dodávky energie do pracujúcich
svalov a táto oxidácia pomáha aj neutralizovať voľné radikály. Po aeróbnom cvičení je
taktieţ nevyhnutné, aby náplň glykogénových zásob bola čo najskôr doplnená. Ideálny
pomer medzi sacharidmi a bielkovinami na účinné doplnenie glykogénových zásob
v organizme je 4:1 (Roy, 2008).
Metabolizmus pracuje pomalšie a to umoţ ňuje vykonávať fyzickú činnosť (ako
napríklad beh na dlhšie vzdialenosti, alebo plávanie) podstatne dlhšie obdobie, ako je
tomu u anaeróbnych cvičeniach. Tento typ svalovej práce si vyţ aduje konštantné
pouţ itie kyslíka pre zásobovanie energiou (Delamare, 2009).
Na začiatku tohto typu svalovej práce sa organizmus snaţ í pouţ ívať na produkciu
energie zásoby kyslíka v svalových bunkách, resp. v krvi. Zásoby tohto kyslíka sú však
obmedzené a pokiaľ dôjde k zapracovaniu celej sústavy dýchania a krvného obehu
naplno, si tento proces vyţ aduje určitý čas. Ako substrát sa v procesoch oxidácie
zúčastňujú nielen glukóza a glykogén (ako pri anaeróbnej glykolýze), ale aj tuky (najmä
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vo forme mastných kyselín) a za určitých podmienok (napríklad hladovanie alebo
extrémne vytrvalostné výkony) i bielkoviny, vo forme aminokyselín (Hamar, 2008).
Okrem toho, muţ i a ţ eny rôzne rýchlo metabolizujú tieto substráty. Bolo zistené,
ţ e ţ eny počas vytrvalostného cvičenia pouţ ívajú viac tuky a menej sacharidov
a aminokyselín ako muţ i. Tieto rozdiely môţ u byť spojené s vyššou úrovňou ţ enských
pohlavných hormónov (17-beta-estradiol, estrogén a progesterón). Vďaka tomu môţ u
ţ eny skonzumovať o 8 g na 1 kg hmotnosti.deň-1 viac energie zo sacharidov ako
kompenzáciu za dlhé hodiny aeróbnej vytrvalostnej aktivity (Tarnopolsky, 2000).
Jestvujú aj medzipohlavné rozdielnosti v produkcii hormónu efedrinu (známeho aj
ako adrenalín). Počas cvičenia majú muţ i vyššiu produkciu stimulujúcich hormónov
adrenalínu a noradrenalínu a ich vyššiu následnú koncentráciu v krvi (Blaak, 2001).
Adrenalín je prírodný vazodilatátor (čo umoţ ňuje rýchlejší prietok kyslíka do svalov),
čo zvyšuje srdcový tep a kontrahuje artérie v koţ i a v tráviacom ústrojenstve.
2.3.3

Únava

Únava je stav zníţ enej výkonnosti a energetického potenciálu na základe
predchádzajúcej aktivity a subjektívny pocit, ktorý núti unaveného jedinca výkon
prerušiť alebo zníţ iť jeho intenzitu. Únava má charakter celkový, čo znamená, ţ e je
postihnutých mnoho funkcií organizmu naraz. Následkom únavy dochádza k poruche
nervovo svalovej koordinácie, k predĺţ eniu reakčnej a reflexnej doby v pohyboch
a k zhoršeniu kvality dynamického stereotypu. Preto sa väčšina autorov zhoduje v tom,
ţ e povaţ ujú zaťaţ enie a jej následok (únavu) za kľúčovú kategóriu športového tréningu
(Šimonek, 1976; Laczo, 1976; Matvejev, 1977; Komadel a i., 1968; Havlíček, 1982;
Choutka a Dovalil, 1991 a iní).
Únava:

a) duševná

b) telesná

Duševná únava - neschopnosť sústrediť sa na daný problém, spomalenie vnímavosti,
vedenie podnetov. Má negatívny vplyv na športový tréning a vlastný výkon.
Telesná únava:
2.3.4

a) lokálna (periférna)

b) celková (centrálna)

Zotavenie

Zotavenie a zotavovacie procesy nastávajú po tréningovom zaťaţ ení. Zotavovacím
procesom predchádza únava ako dôsledok a odpoveď organizmu na zaťaţ enie.
Zvyšovanie výkonnosti v súčasnom športe je moţ né len postupným nárastom
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tréningového zaťaţ enia. To následne prináša nové poznatky aj v oblasti rýchleho
odstraňovania únavy, teda zotavovacích procesov a primeranej rehabilitácie. Rast
športovej výkonnosti nastáva práve počas zotavovacích procesov organizmu, ktorým
predchádzalo tréningové zaťaţ enie (Šimonek, 1995).
Vzťah zaťaţ enie - zotavenie je vlastne jeden celok a môţ eme ho uviesť aj takto:
práca -» únava -» zotavenie -» superkompenzácia
Poznanie

zotavovacích

procesov

po

rôznych

tréningových

a súťaţ ných

zaťaţ eniach, významnou mierou prispieva k zvyšovaniu účinnosti tréningového
procesu. Miera únavy (závisí od vonkajšieho podnetu) určuje časový faktor
zotavovacích procesov, kde prebieha obnovovanie energetických zdrojov. Obnovuje sa
narušená homeostáza organizmu a upravujú sa regulačné a koordinačné mechanizmy.
Priebeh zotavovania je podmienený aj celkovým ţ ivotným reţ imom, stravovaním,
pitným reţ imom, psychickou vyrovnanosťou a inými faktormi. Vrcholom zotavenia je
superkompenzácia. Je to jav, s ktorým musí vedieť atlét a hlavne tréner kalkulovať
(Štulrajter, 1995).
2.3.5

Superkompenzácia

Je to systém opakovaného narušovania dynamickej rovnováhy organizmu
vonkajšími podnetmi. Vonkajšie podnety (zaťaţ enia) opakovane mobilizujú vnútorné
energetické rezervy organizmu a postupne zabezpečujú novú adaptačnú úroveň
rovnováhy, ktorá zodpovedá príslušnej situácii. Tento jav sa nazýva superkompenzácia.
Keď sa záťaţ ové situácie optimálne dávkujú, organizmus je ich schopný absorbovať
a reakcie organizmu sa postupne zniţ ujú. Tieto zníţ ené reakcie sú dôsledkom rôznych
funkčných, štrukturálnych a psychických zmien, ktoré nastali vplyvom opakovaných
podnetov a reakcie organizmu na ne. Aby prišlo k týmto zmenám je nevyhnutné, aby
podnety mali dostatočnú frekvenciu, silu a časové trvanie. Existuje aj proces opačný,
tzv. des-adaptácia, keď sa podnety neopakujú v optimálnej frekvencii a na potrebnej
úrovni (nízke zaťaţ enie). Dosiahnuté zmeny sa stratia a nastáva návrat do pôvodného
stavu. Ak prichádzajú príliš skoro, nedochádza k dostatočnému zregenerovaniu síl
(energie – glykogénu) a tak výkonnosť klesá. To môţ e vyústiť aţ k pretrénovaniu či
prepätiu.
Superkompenzácia je potréningové zvýšenie aktivity enzýmov nad východiskový
stav. Uvádza sa aj ako Jakovlevov efekt. Termín superkompenzácia sa pouţ íva ako
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modelové označenie bliţ šie nešpecifikovaného zvýšenia výkonnosti na základe rôznych
biochemických a fyziologických ukazovateľov. Ide o adaptačné odozvy organizmu na
tréningovú jednotku (Štulrajter, 1995). Autori sa zhodujú v tom, ţ e len správne
striedanie zaťaţ enia a odpočinku môţ e vyvolať pozitívne zmeny v organizme, ktoré
následne zvyšujú výkonnosť športovca. Pre tréningovú prax, sa na základe hore
uvedeného, odporúča začať s tréningovým zaťaţ ením práve vo fáze superkompenzácie.

Obr. 1 Schéma biologickej adaptácie organizmu podľa Jakovleva (1977)
Podľa Gleska a Harsányiho (1994) "obnova spotrebovanej energie pri svalovej
činnosti neznamená len návrat k východiskovej úrovni, ale dočasne sa v svaloch
nahromadí väčšie mnoţ stvo energie a aţ po čase sa zásoba energie vracia definitívne na
východiskovú hranicu“. Táto dočasná presahujúca úroveň energie sa nazýva
superkompenzácia.
Optimálna manipulácia v zaťaţ ovaní organizmu (čas trvania, intenzita cvičení,
počet opakovaní, interval odpočinku, charakter odpočinku, frekvencia opakovania
zaťaţ enia v jednotlivých energetických zónach) a v určitom časovom úseku (deň,
týţ deň, mesiac, rok, viac rokov), určuje úroveň kumulatívneho efektu vnútorných
zmien, ktoré ohraničujú predpoklady pre kvalitu športového výkonu.
Tu však treba doplniť, ţ e rýchlosť vzostupu superkompenzácie, je do veľmi
vysokej miery ovplyvniteľná správaním atléta. Preto sa na tomto mieste budeme
venovať zásadám regenerácie, v ktorej má významné miesto optimálna výţ iva
športovca i suplementácia výţ ivovými doplnkami.

2.4 Regenerácia a zvyšovanie fyzickej kondície
Tréningové zaťaţ enie vyvoláva adaptačné zmeny, ktorých sumácia a kumulácia
znamená postupnú, dlhodobú a mnohotvárnu morfologickú a funkčnú prestavbu
organizmu (Volkov, 1977).
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Aby bola táto prestavba organizmu čo najefektívnejšia a vyvolávala trvalé zmeny
smerom k zvyšovaniu športovej výkonnosti, je potrebné poznať a v praxi uplatňovať
zotavovacie procesy – regeneráciu.
Regenerácia

síl

je

súčasťou

tréningového

plánu.

Vhodnými

metódami,

prostriedkami a formami sa výrazne zniţ uje počet makro- i mikrotráum a počet
chronických poškodení z maximálneho zaťaţ enia. Správna regenerácia urýchľuje
zotavovacie procesy a likviduje únavu.
2.4.1

Základné princípy zvyšovania telesnej kondície
V odborných prácach autorov Wilmorea a Costilla (2005) existuje niekoľko

univerzálne akceptovateľných športových princípov, ktoré ak sú splnené, je moţ né
očakávať efekt zvyšovania športových výkonov. Tieto princípy zahŕňajú:
A. Princíp individuálnych odlišností
Tento princíp hovorí o individualite športovca, ktorú je nutné rešpektovať.
Dobre zostavené športové a cvičebné programy, by mali byť zostavené na základe
individuálnych zvláštností a reakciách na cvičenie. Niektoré z týchto odlišností sa
týkajú veľkosti tela, tvaru tela, genetiky, minulých skúseností, chronických zranení a tak
isto aj pohlavia. Napríklad ţ eny vo všeobecnosti potrebujú oveľa viac času na
regeneráciu ako muţ i a starší športovci taktieţ potrebujú viac času na regeneráciu ako
mladší jedinci.
B. Princíp preťaţ enia
Princíp preťaţ enia zdôrazňuje, ţ e záťaţ organizmu je nevyhnutná pred tým, ako
sa dosiahne adaptácia na fyzické zaťaţ enie. Na to, aby sme zdokonalili silu, pokiaľ ide
o sval ako taký (zahŕňajúc srdce), musí byť záťaţ aplikovaná postupne a práca musí byť
vyššia ako bola naposledy. Pre zdokonalenie vytrvalostných schopností, svaly musia
pracovať dlhší časový úsek, ako sú zvyknuté, alebo vyššou intenzitou.
C. Princíp zdokonalenia
Princíp zdokonalenia hovorí o tom, ţ e v tréningovej jednotke je nutné dosiahnuť
určitý stupeň zaťaţ enia na to, aby sa zlepšenie preukázalo s odstupom času. Stupňujúce
sa systematické zvýšenie pracovnej záťaţ e, vedie k zdokonaleniu kondície bez rizika
zranenia. Ak je zaťaţ enie príliš nízke, na zdokonalenie kondície nepostačí a naopak, ak
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sa zaťaţ enie zvýšilo príliš, môţ e priniesť neţ iaduce účinky zranenia, alebo poškodenia
svalov. Princíp zdokonalenia zároveň poukazuje na potrebu správneho odpočinku
a regenerácie.
D. Princíp adaptácie
Adaptácia je schopnosť tela prispôsobiť sa zvýšeným alebo zníţ eným fyzickým
poţ iadavkám. Je to rovnaké, ako keď sa učíme koordinovať pohyb svalov
a zdokonaľovať špecifické športové zručnosti, ako napríklad plávanie voľným štýlom
a iné. Opakovane praktizovaná aktivita sa stane sekundárne osvojená a jednoduchšie
realizovateľná. Princíp adaptácie vysvetľuje, prečo cvičenia pre začiatočníkov často krát
na začiatku bolia, ale s odstupom týţ dňov a mesiacov prinášajú tie isté cvičenia uţ len
malú svalovú bolesť alebo ţ iadnu. Športovec sa v danom pohybe stáva veľmi
efektívnym a jeho telo mu dovoľuje obetovať menej energie na vykonanie tej istej
práce.

2.5 Športová výţiva ako súčasť regenerácie a zvyšovania výkonnosti
V športovej výţ ive, napriek jej zloţ itosti, existuje niekoľko základných princípov,
ktoré môţ e do svojej ţ ivotosprávy aplikovať kaţ dý atlét. Vo výţ ive atléta musí byť
obsiahnuté vyváţ ené mnoţ stvo základných ţ ivín (bielkoviny, sacharidy, tuky) a to
s prihliadnutím na športovú orientáciu. Tie potom tvoria energetické zdroje pre svalovú
prácu.
2.5.1

Zdroje energie pre svalovú prácu a realizovanie športového výkonu

Športové disciplíny v rekreačnom, výkonnostnom či profesionálnom športe, kladú
rôzne nároky na energetický potenciál športovca. Výdaj energie pri pohybovej činnosti
je zabezpečený štiepením ATP (adenozíntrifosfát), jeho mnoţ stvo v priebehu činnosti
musí byť neustále obnovované. Podľa zapojenia príslušného energetického systému
rozlišujeme:
- anaeróbno - alaktátové zaťaţ enie (maximálna intenzita)
- anaeróbno - laktátové zaťaţ enie (submaximálna intenzita)
- aeróbno - anaeróbné zaťaţ enie (stredná intenzita)
- aeróbné zaťaţ enie (nízka intenzita)
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Zdrojom energie môţ u byť všetky tri základné ţ iviny tuky – sacharidy –
bielkoviny. Takzvané pohotovostné zdroje tvoria krvný cukor a mastné kyseliny
(produkty premeny tukov). Sacharidy sa pouţ ívajú v prípade intenzívneho výkonu, tuky
slúţ ia ako zdroj energie pri výkone miernej, či strednej intenzity a dlhšieho trvania. Oba
uvedené zdroje sú obmedzené, organizmus preto vyuţ íva aj ich zásobné formy.
V prípade cukrov ide o svalový a pečeňový glykogén, tuk má mierne zásoby
v svalovom tkanive, no jeho základnou zásobárňou je tukové tkanivo. Čerpanie energie
z tukových tkanív je moţ né iba v určitých situáciách, kedy sa dlho obmedzuje príjem
energie, kombinovaný s opakovanými dlhodobými výkonmi (Fořt, 2002).
Tab. 1 Teoretické zásoby energie vo forme ţivín a odhad moţ ností ich vyuţitia pre
tvorbu energie (Fořt, 2002)
Zdroje
energie

Zásoby
v gramoch

Zásoby
v kcal

Prepočet
na kJ

Vyuţ iteľnosť
v%

Vyuţ iteľnosť
v kcal
(pribliţ ne)

Poznámky

Tuky
tukové
tkanivo

cca 8 000

72 000

301 449

10 %

7 200

V prípade, ţ e
nedrţ íte
hladovku

Vnútro
svalový
tuk

cca 400

3 600

15 072

50 %

1 800

Glykogén
pečeňový

cca 100

400

1674

100 %

400

Maximálne
dosiahnuteľná
hodnota

Glykogén
svalový

cca 500

2 000

8373

80 %

1 600

700

2 800

90 %

2 500

Priemerný
športovec
Špičkový
športovec

11 723

Krvná
glukóza

Niekoľko
gramov

Nevýznamný
zdroj

Proteíny
Vnútro
svalové

cca 2 000

8 000

33 494

20 %

1 600

V prípade, ţ e
príjem energie
je kriticky
nedostatočný

Proteíny
mimo
bunkové

cca 500

2 000

8373

80 %

1 600

V prípade, ţ e
príjem energie
je kriticky
nedostatočný
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2.5.2

Obnova glykogénu – základná podmienka pre zvyšovanie výkonnosti

Obnova glykogénových zásob je nutnou poţ iadavkou dokonalej regenerácie, ktorej
rýchlosť obnovy je priamo úmerná od mnoţ stva cukru prijatého zo stravy a nepriamo
úmerná od intenzity a objemu tréningu (Fořt, 2005). Po náročnom tréningu, ktorý
takmer úplne vyčerpal zásoby pečeňového i svalového glykogénu, sa jeho zásoby
obnovia aţ pribliţ ne za 24 aţ 48 hodín. Vtedy nastáva jav superkompenzácie
a organizmus obnoví pôvodné hodnoty nad východiskový stav pred záťaţ ou a dokonca
ho energeticky trochu presiahne. To je správny čas na zaradenie ďalšej tréningovej
jednotky, ktorá bude podobného charakteru ako tá predchádzajúca. Takýmto spôsobom
sa organizmus adaptuje na opakovanú telesnú záťaţ , zlepšuje sa funkcia orgánov
a systémov tým, ţ e sú schopnejšie podávať vyšší výkon s menšou námahou a zväčšuje
sa ich kapacita. Charakter tohto prispôsobenia je špecifický. Vţ dy závisí od druhu
aplikovanej pohybovej aktivity. Adaptačné procesy sa odohrávajú na bunkovej úrovni
(Findeisen a i, 1976). Narušením homeostázy telesnou námahou, sa aktivizujú regulačné
bunkové mechanizmy, ktoré narušenie nielen minimalizujú, ale na prechodný čas
superkompenzujú,

(pokles

energetických

zásob

vyvoláva

ich

rozmnoţ enie

v zotavovacej fáze). Superkompenzácia je obranný mechanizmus, ktorý pripravuje
organizmus na moţ né opakovanie veľkej námahy. Nástup a trvanie superkompenzácie
závisí od druhu pohybovej aktivity. Pri rýchlostných a silových cvičeniach nastupuje
rýchlejšie a trvá kratší čas ako pri vytrvalostných cvičeniach ako môţ eme vidieť na
Obrázku 2.

Obr. 2 Superkompenzácia pri silových (1), rýchlostných (2) a vytrvalostných (3)
cvičeniach (Findeisen a i., 1976)
Skutočná doba 24-48 hodín je pribliţ ná preto, lebo je závislá na skladbe stravy.
Najprv sa obnoví glykogén pečeňový, aţ potom svalový a to najskôr v rýchlych
svalových vláknach a aţ potom v pomalých.
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Úplné vyčerpanie zásob glykogénu je moţ né iba v dôsledku záťaţ e realizovanej
pomerne vysokou intenzitou a predovšetkým po veľmi dlhú dobu. Minimálne po 60,
skôr však po 120 minútach. Trénovaný športovec však ani takto náročným tréningom
nevyčerpá zásoby glykogénu úplne. Značný pokles glykogénových zásob sa prejaví
tuhnutím lícnych svalov, stratou koncentrácie, bolesťami hlavy, nervozitou, "vlčím"
hladom a túţ bou po sladkostiach, niekedy dokonca aj zvracaním. V tom prípade sa
športovcovi odporúča príjem potravín so strednou hodnotou glykemického indexu (GI),
pretoţ e potraviny s vysokým GI by vyprovokovali inzulín, ktorý by celé dve tretiny
cukrov nepremenil na glykogén, ale na tuk (Fořt, 2005).
Doplňovanie glykogénu je nutné i po ďalšej stránke. Ochraňuje totiţ bielkoviny
pred katabolickým procesom, ku ktorému dochádza v prípade vyčerpania jeho zásob.
Aminokyseliny z vlastných bielkovinových zdrojov v tej chvíli slúţ ia ako palivo pre
svalovú prácu, čo je negatívny jav.

2.6 Ciele športovej výţivy
Cieľov športovej výţ ivy je podľa mnohých autorov niekoľko.
Po prvé, zvyšuje výkon tým, ţ e zlepší zloţ enie tela, ktoré umoţ ňuje zvýšiť
rýchlosť, pohyblivosť, silu a ďalšie vlastnosti.
Po druhé, pomôţ e zvýšiť rýchlosť regenerácie, čo vedie k rýchlejšej adaptácií
a k vyššej kapacite pre tréningové zaťaţ enie i súťaţ e.
Po tretie, pre jedinca pomôţ e získať viac energetických zdrojov pre tréning alebo
súťaţ .
Strategická výţ iva taktieţ zvyšuje imunitu, čím pomáha jedincovi v schopnosti
pokračovať v tréningu celoročne bez prestávky potrebnej na uzdravenie, čo je dôleţ itý
aspekt pre všetky zloţ ky ţ ivota atléta nie len na športovisku, ale aj mimo neho.
Pri tvorbe zloţ enia športovej výţ ivy atlétov je nutné brať do úvahy niekoľko
faktorov:
1

druh športovej činnosti s čím úzko súvisí výber vhodného pomeru základných troch
ţ ivín (B-T-S),

2

rešpektovať individuálne zvláštnosti atléta,

3

klásť dôraz na príjem vitamínov, minerálov a látok, ktoré pomáhajú zvyšovať
imunitu a prevenciu zdravia,
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4

pouţ ívať doplnkovú výţ ivu, ktorá pomáha rýchlejšie regenerovať a bezpečným
spôsobom zvyšovať športovú výkonnosť,

5

rady expertov a vedcov, zaoberajúcich sa problematikou výţ ivy, fyziológie

6

a športu.
Pre ilustráciu si v základných bodoch prejdeme faktory, ktoré ovplyvňujú športový
výkon atléta (napríklad stavba tela a kondičná pripravenosť) a ako by mohol postupovať
športovec s príjmom potravy v priebehu dňa, keď je tréning alebo súťaţ .
2.6.1

Telesná stavba a kondičná pripravenosť športovcov
Nároky na telesnú stavbu hráčov volejbalu, basketbalu a futbalu sú odvodené od

charakteru týchto športových disciplín. Z odbornej literatúry je známe, ţ e neexistujú
ţ iadne jasné limity ideálnej telesnej kompozície.
V prípade volejbalistov je veľmi dôleţ itá nadpriemerná telesná výška, ktorá sa
pohybuje v priemere od 195-200 cm. Priemerná hmotnosť sa u profesionálnych hráčov
na Majstrovstvách Sveta v roku 2002 v prvých troch muţ stvách pohybovala okolo 87,3
kg a priemerná telesná výška sa pohybovala okolo 196,5 cm.
V prípade basketbalistov je všeobecne známy fakt, ţ e ide o športovcov
s enormne vysokými postavami, kde výškový priemer napríklad NBA sa v súčasnosti
pohybuje okolo 200cm. Somatické a fyziologické rozdiely medzi hernými postami
v basketbale sú pritom vôbec najväčšie medzi všetkými populárnymi športmi.
V prípade futbalistov má v praxi má väčšina nadpriemerný telesný vzrast a málo
homogénny somatotyp. Futbal je po antropometrickej stránke najmenej náročný šport,
preto je dostupný širokým masám, pretoţ e individuálna výkonnosť sa skladá
zo značného mnoţ stva faktorov, čo si nevyţ aduje ţ iadne špecifické fyzické parametre.
Dobrý futbalista však potrebuje solídnu úroveň zručností s loptou a dostatočnú aeróbnu
i anaeróbnu kondíciu (Wilmore a Costill, 2005).
Dôleţ ité je zamerať sa v telesnej príprave na budovanie funkčnej svalovej hmoty
s minimálnym mnoţ stvom podkoţ ného tuku, čo platí pre muţ ov aj ţ eny.
Jedným z jednoduchých ukazovateľov fyzickej kondície je aj mnoţ stvo
tukových zásob, takţ e stav kondície sa dá čiastočne aj takto diagnostikovať. Zloţ ením
výţ ivy sa dajú dosiahnuť veľké zmeny nielen v kondícii ale aj v telesnej stavbe
športovca, čo sa pokúšame dokázať aj v tejto práci.

25

2.6.2

Výţiva pred športovým výkonom

Strava prijatá pred fyzickou aktivitou má vysoký vplyv na športový výkon.
Základný zdroj energie pre svalovú prácu sú sacharidy, ktoré sa uskladňujú vo svaloch
v podobe glykogénu. Tento proces uskladnenia sa deje v dňoch, alebo hodinách pred
športovým výkonom.
Cvičenie s plným ţ alúdkom nie je ideálne. Je viac ako ţ iaduce, aby cvičenie bolo
s pohybovou aktivitou načasované tak, aby strava opustila ţ alúdok, alebo bola takmer
úplne natrávená. Zvyčajne úplné vyprázdnenie zaberie 1-4 hodiny od posledného jedla
v závislosti

od

jeho

mnoţ stva

i zloţ enia.

Kaţ dý

jednotlivec

je

rozdielny

a experimentovanie v rámci istých pravidiel je ţ iaduce. Ak športovec má tréning skoro
ráno, je vhodné aby si privstal a skonzumoval najneskôr 30 minút pred aktivitou ľahké
jedlo a prijal dostatok tekutín. Ideálne by bolo prijať tekutú výţ ivu, pretoţ e ţ alúdok ju
ľahšie spracuje aj z dôvodu, ţ e trávenie v ranných hodinách nie je veľmi výkonné.
Posledné jedlo pred výkonom by malo obsahovať viac sacharidov, ktoré sú ľahko
stráviteľne ako napríklad cestoviny, pečivo, energetické tyčinky a pod. Plánovanie
konzumácie jedla je nevyhnutné predovšetkým v dňoch celodennej súťaţ e. Je vhodné
mať dostatok vhodného jedla na zásobovanie organizmu energiou potrebnou na fyzický
výkon. V deň súťaţ e nie je vhodné experimentovať s príjmom výţ ivy a s novými
druhmi ţ ivín (Fořt, 2002).
Základným pravidlom je prijať väčšie jedlo 4 hodiny pred fyzickým výkonom
a malé jedlo (napríklad energetické tyčinky) 1-2 hodiny pred výkonom a športové
nápoje pribliţ ne 30 minút pred výkonom.
Ak ide o výţ ivu vytrvalostných športovcov, je dôleţ ité zváţ iť typ a mnoţ stvo
sacharidov pred výkonom, pretoţ e mnohí športovci po príjme vysoko glykemických
sacharidov nedokáţ u podať optimálny výkon, najmä ak ide o väčšie vytrvalostné
vzdialenosti.
Príjem kofeínu ako stimulant na centrálnu nervovú sústavu je vhodným
doplnkom na zvýšenie vytrvalostného výkonu rovnako ako aj krátkeho dynamického
výkonu. Pri vytrvalostných výkonoch pomáha kofeín spaľovať viac energie so zásob
tukov a šetriť svalový glykogén aj keď výskumné práce zatiaľ nepotvrdili túto
hypotézu. Je pravdepodobné, ţ e kofeín pôsobí skôr ako nervový stimulant, ktorý
zvyšuje vytrvalostný výkon.
Pred športovým výkonom je vhodné sa vyvarovať veľmi ťaţ ko stráviteľným
jedlám, ktoré sa v ţ alúdku zdrţ ujú dlhý čas. Ich prítomnosť viaţ e do ţ alúdka väčšie
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mnoţ stvá krvi, čo spôsobuje rôzne pocity nevoľnosti. Veľkému mnoţ stvu mäsa,
sladkým šiškám, hranolkám, čipsom, sladkostiam, mastným jedlám a iným je dobré sa
vyhýbať.
V rámci individuálnych zvláštností je nutné, okrem týchto základných
rámcových informácií, rešpektovať aj ďalšie faktory, ktoré bez podrobnej analýzy nie je
moţ né určiť, alebo zadefinovať.
2.6.3

Výţiva po športovom výkone
Rovnakú dôleţ itosť, ako výţ iva pred výkonom, má aj výţ iva po výkone. Tak,

ako dobre zostavená výţ iva pred fyzickou záťaţ ou môţ e pomôcť dodať atlétovi prísun
energie pre adekvátny výkon, tak práve výţ iva po fyzickom výkone je kritický faktor na
zabezpečenie regenerácie a zlepšenia sa do nasledujúceho zaťaţ enia.
Prvou nutričnou prioritou a súčasťou výţ ivy po cvičení je hydratácia, teda
nahradenie stratených tekutín počas cvičenia. Ideálnou cestou ako zistiť koľko je nutné
prijať tekutín je váţ enie sa pred výkonom a tesne po výkone. Rozdiel hmotnosti je strata
tekutín, ktorú treba prijať naspäť.
Príjem výţ ivy sa môţ e realizovať pribliţ ne 15 minút po športovom výkone.
Dôleţ ité je konzumovať sacharidy, ktoré pomôţ u doplniť zásoby glykogénu vo svaloch.
Výskumy ukázali, ţ e je nevyhnutné do dvoch hodín po vytrvalostnom tréningu prijať
100-200 gramov sacharidov na to, aby sa adekvátne doplnili vyčerpané zásoby
glykogénu. Ak sa tak neurobí do dvoch hodín, výsledok dobitia zásob glykogénu
v svaloch je o 50 % horší. Dôvodom je schopnosť sacharidov stimulovať tvorbu
inzulínu, ktorý zabezpečí dobitie glykogénu vo svaloch efektívnejšie, ako keď sa to
urobí neskôr ako do dvoch hodín po ukončení zaťaţ enia (Betts a i., 2005).
Výskumy ďalej ukázali, ţ e kombinácia sacharidov a bielkovín zvyšuje rýchlosť
regenerácie, ak sú prijaté do dvoch hodín od ukončenia cvičenia. Zistilo sa, ţ e zároveň
takmer zdvojnásobia odozvu inzulínu, ktorá zlepší efekt doplnenia zásob glykogénu vo
svaloch. Optimálny pomer medzi sacharidmi a bielkovinami prijatými po fyzickej
záťaţ i je 4:1 (4g sacharidu pre kaţ dý gram bielkoviny). Vyššia konzumácia bielkovín,
má negatívny dopad, pretoţ e dochádza k pomalšej hydratácií a dopĺňaniu zásob
glykogénu (Ivy, 2002).
Jedna so štúdií zistila, ţ e atléti, ktorí po tréningu doplnili svoju výţ ivu
o sacharidy a bielkoviny mali 100 % naplnenie glykogénových zásob v porovnaní
s tými atlétmi, ktorí konzumovali po výkone iba sacharidy. Inzulín bol zvýšený aj
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u tých atlétov, ktorí konzumovali sacharidovo-bielkovinové nápoje na mliečnej báze.
Konzumácia bielkovín po cvičení má ešte jeden dôleţ itý efekt. Bielkoviny sú
zloţ ené z aminokyselín, ktoré pomáhajú opravovať svalové vlákna. Tie sa poškodzujú
počas cvičenia. Môţ u pomôcť zároveň zvýšiť absorpciu vody z čriev a zlepšiť
hydratáciu svalov. Aminokyseliny v proteínoch môţ u stimulovať imunitný systém
a pomôcť zvýšiť odolnosť voči prechladnutiu a iným infekciám (Levenhagen a i.,
2002).
2.6.4

Doplnky športovej výţ ivy
Mnoho atlétov uţ dnes beţ ne pouţ íva potravinové doplnky pre zvýšenie

výkonnosti. Nájdu sa aj takí, ktorí pre zlepšenie svojho športového výkonu pouţ ijú
zakázané látky (najčastejšie na zlepšenie stavby tela), ktoré sú nazývané anabolické
steroidy. Ide o zlúčeniny, ktoré majú vzťah k hormónu testosterón, ktorý môţ e
stimulovať rýchlejšie budovanie svalovej hmoty, ale zároveň má mnoho neţ elaných
účinkov, ako je vysoký krvný tlak a negatívny vplyv na pohlavie. Ďalší typ nelegálneho
zvyšovania výkonnosti (krvný doping), bol objavený v roku 1940, kedy ho pouţ ívali
piloti druhej svetovej vojny. Prvé doplnky výţ ivy s obsahom bielkovín sa začali
pouţ ívať od roku 1940 a uţ v tých časoch mali pozitívny vplyv na silový tréning
športovcov (Applegate a Grivetti, 1997).
Príjem bielkovín je súčasťou nutričnej poţ iadavky pre vrcholovo športujúcich
atlétov a je dôleţ itou súčasťou ich prípravy. Ich príjem by mal byť rozdelený na
obdobia pred, počas i po fyzickej aktivite, pretoţ e pomáhajú zvyšovať svalovú silu a jej
prírastok (Campbell a i., 2007). Ak je však príjem bielkovín a aminokyselín príliš
vysoký (najmä u rekreačných športovcov), môţ u zvyšovať šancu na zdravotné riziká
ako: dehydratácia, dna, straty vápnika, poškodenie pečene i obličiek. Medzi
gastrointestinálne neţ elané účinky patrí hnačka, plynatosť, strata vody (Lawrence,
2002).
Kreatín je taktieţ jedným z doplnkov výţ ivy, ktorý môţ e mať, spolu s vyváţ enou
výţ ivou, pozitívny vplyv na zvýšenie výkonu a sily v príprave atlétov (Lawrence,
2002). Ďalej aminokyselina glutamín izolovaná zo srvátkových bielkovín, môţ e mať
spolu s vyváţ enou výţ ivou pozitívny vplyv na anabolické procesy v organizme
športovca (Gleeson, 2008). Existujú aj ďalšie populárne doplnky výţ ivy ako
androstenedion, chróm či ephedra, no výsledky štúdii ukazujú, ţ e neexistujú podstatné
výhody z extra príjmu týchto látok, ale skôr hrozia zdravotné riziká (Lawrence, 2002).
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Z oblasti energetických doplnkov výţ ivy sa tieto suplementy preukázali ako
prospešné na zvyšovanie fyzického výkonu. Štúdie vypracované na Univerzite v Texase
zaznamenali 4,7% zvýšenie výkonu a sily v 83% účastníkov, ktorí pili Red Bull
v porovnaní s placebo skupinou. Energetické nápoje zvyšujú tvorbu adrenalínu, jeho
prekurzora a úroveň beta endorfínu v krvi viac, ako keď k ich konzumácii nedošlo.
Kofeín je známy od roku 1900 a populárny sa stal od roku 1970, kedy sa najviac
vyuţ íval na potláčanie únavových stavov (Applegate a Grivetti, 1997). Kofeín
nachádzajúci sa v energetických nápojoch vykazuje zvýšenie energie, rýchlosť reakcie
a zvýšenie aeróbnych výkonov. Inými slovami, konzumácia energetických nápojov
s obsahom kofeínu zvyšuje silu v krátkych výkonoch ako šprint, vzpieranie a iné
(Hoffman a i., 2009).
2.6.5

Zakázané zvyšovanie výkonnosti a budúcnosť dopingu

Grasgruber a Cacek (2008) opisujú, ako sa na obzore športového dopingu objavujú
nové moţ nosti v podobe geneticky modifikovaných svalových buniek. Takto upravené
bunky majú byť v tele pouţ ité na tvorbu rôznych látok ako erytropoetín (EPO), rastový
hormón a tak isto aj špecifických proteínov, ktoré ovplyvňujú vlastnosti svalových
buniek. Ako hovorí jeden z vedcov, fyziológ Bengt Saltin: "Odhalenie cudzej genetickej
sekvencie by bolo namáhavé a prakticky nemoţ né len za pomoci biopsie a odobratia
svalových vzoriek". V súčasnosti sa dúfa, ţ e takýto génový doping sa bude dať odhaliť
aj bez pomoci svalovej biopsie, na základe detekcie špecifických enzýmov a proteínov,
ktoré tieto cudzorodé gény produkujú.
My sa v našej práci budeme zameriavať na zlepšovanie antropometrických
parametrov športovcov za pomoci dovolených látok, konkrétne za pomoci rozvetvených
aminokyselín BCAA (Branched-Chain Amino Acids). Najprv si ale vysvetlíme čo sú to
bielkoviny a aký majú význam vo výţ ive športovca.

2.7 Bielkoviny a ich význam vo výţive športovca
Veľké mnoţ stvo štúdií preukázalo, ţ e zvýšený príjem bielkovín je pre silovo
orientovaných športovcov nevyhnutné aj v dňoch keď nešportujú (Tarnopolsky a i.,
1988, Tarnopolsky a i., 1992; Lemon a i., 1992). Silový tréning zvyšuje obrat bielkovín
v rannej etape obnovy, čo vedie k rýchlemu nárastu syntézy alebo aj rozpadu bielkovín
(Phillips a i. 1999; Tarnopolsky a i., 1992; Tipton a i., 2001). Preto je dôleţ ité, aby po
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silovom tréningu bola výţ iva modelovaná tak, aby zabezpečila dôkladnú syntézu
bielkovín (Biolo a i. 1997; Moore a i., 2009; Phillips a i., 1999). Z tohto pohľadu sa zdá,
ţ e anabolizmus predstavuje interakciu medzi výkonom a nutričným príjmom
aminokyselín. Špeciálne esenciálne aminokyseliny v doplnkovej forme podporujú väčší
anabolický efekt, ako pouţ itie beţ nej zmiešanej stravy, ktorá by mala podobné nutričné
zloţ enie (Paddon-Jones a i., 2005).
Mnoho štúdií naznačuje, ţ e športovci by mali v záujme zachovania rovnováhy
bielkovín (dusíkovej bilancie), počas vysoko intenzívnych vytrvalostných tréningov
prijímať medzi 1,3 aţ 1,8 g bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti za deň
(Butterfield, 1991; Lemon, 1998; Kreider a i., 1993, Kreider, 1999). Atléti trénujúci vo
vysokej nadmorskej výške potrebujú pre udrţ anie rovnakej dusíkovej bilancie aţ 2,2 g
bielkovín na 1 kg hmotnosti (Butterfield, 1991). Takéto dávky bielkovín sú 1,5 aţ 2násobné oproti odporúčaniam pre beţ nú populáciu.
Bielkoviny sú najdôleţ itejšou ţ ivinou pre človeka. V prípade niektorých silových
športov (úpoly, kulturistika a pod.), by sa dalo povedať, ţ e v ţ iadnej dostupnej
potravine nie je dostatok kvalitných bielkovín, preto sa pouţ ívajú niektoré špecifické
zdroje bielkovín a zmesí aminokyselín, tzv. športová výţ iva.
Bielkoviny delíme najčastejšie na jednoduché a zloţ ené. Jednoduché bielkoviny
obsahujú len peptidové reťazce a vytvárajú dve skupiny, skleroproteiny a sferoproteiny.
Skleroproteiny majú vláknitú (fibrilárnu) štruktúru, nerozpúšťajú sa vo vode a sú
stavebným materiálom organizmov, sferoproteiny sa skladajú z molekúl skôr guľového
tvaru (globulárneho) tvaru, sú rozpustné vo vode alebo v roztokoch solí a sú nositeľmi
najrôznejších funkcií.
Bielkoviny sú nevyhnutnými zloţ kami všetkých rastlinných a ţ ivočíšnych buniek
a majú v nich tak z hľadiska mnoţ stva (50 %), ako aj funkcie veľmi významné
postavenie. Ako enzýmy sú nenahraditeľné pri regulácii biochemických reakcií, ako
hormóny pri sprostredkúvaní reakcií, ako stavebné látky v stavbe bunky, ako protilátky
pri obrane organizmu a sú to aj dôleţ ité transportné a rezervné látky. Dôleţ ité sú aj pri
zráţ aní krvi a mlieka, pri druhu krvnej skupiny a pri pamäti.
Schopnosť tvoriť aminokyseliny majú len rastliny, ţ ivočíchy ich prijímajú potravou
vo forme bielkovín. U ţ ivočíchov sa v tráviacom trakte rozkladajú na aminokyseliny,
z ktorých si potom ţ ivočíšny organizmus znova tvorí vlastné špecifické bielkoviny.
Bielkoviny sa v tele nemôţ u ukladať do zásoby. Neustále sa premieňajú – syntetizujú sa
a odbúravajú. Metabolizmus bielkovín sledujeme na základe takzvanej dusíkovej
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bilancie, ktorá vyjadruje pomer medzi mnoţ stvom dusíka, ktorý prijímame a medzi
mnoţ stvom dusíka, ktorý sa z tela vylučuje. V zdravom organizme je bilancia dusíka
v rovnováhe, prijatý dusík je v rovnováhe s vylúčeným mnoţ stvom dusíka. Výnimku
tvorí napríklad obdobie rastu kedy je príjem dusíka vyšší ako jeho vylučovanie, pretoţ e
aminokyseliny sa zúčastňujú na tvorbe nových tkanív. Ide o pozitívnu dusíkovú
bilanciu. Je známa aj negatívna dusíková bilancia, v prípade ktorej je výdaj dusíka vyšší
ako príjem. Táto situácia nastáva pri chorobe, v starobe alebo pri neadekvátnej
regenerácii s nedostatočným príjmom bielkovín vo výţ ive.
Na schopnosti organizmu vyuţ iť v strave prijaté bielkoviny závisí nielen športový
výkon, ale v podstate sama existencia človeka. Tu je treba podotknúť dva fakty, prvý, ţ e
ľudský organizmus si nevie vytvoriť všetky aminokyseliny (stavebné látky pre kaţ dú
bielkovinu, ktorá môţ e byť zloţ ená aj z viac ako 20 aminokyselín), preto ich musíme
dopĺňať v strave. Tých, ktoré si nevie vyrobiť organizmus sám, je len osem
neesenciálnych, všetky ostatné si vie uţ namiešať podľa vlastnej potreby. Tých osem sa
nachádza len v ţ ivočíšnych bielkovinách. Dnes uţ aj v moderných športových
doplnkoch výţ ivy (proteínové gainery, koncentráty alebo izoláty). Druhý fakt je, ţ e pre
tvorbu bielkovín nie je moţ né pouţ iť nič iné, len iné bielkoviny. Okrem toho bielkoviny
nie sú potrebné len pre svaly, ale predovšetkým pre rozsiahle spektrum procesov
v organizme (napr. metabolické), ktoré zaisťujú ţ ivot jedinca.
Podmienkou rastu, novotvorby svalovej hmoty a jej rýchlej regenerácie po výkone
je drţ ať neustále miernu nerovnováhu v prospech príjmu bielkovín.
Základným stimulom zvýšenej tvorby svalovej hmoty je tréning. Ďalšou nutnou
podmienkou je dostatočná regenerácia – odpočinok, ktorý zabezpečí pozitívnu dusíkovú
bilanciu. Tá súvisí s dostatočným príjmom bielkovín, pokiaľ moţ no tých, ktoré majú
dostatočný obsah všetkých aminokyselín vrátane tých ktoré sú neesenciálne.
Otázkou je ako riešiť problém ideálneho príjmu bielkovín pre športovcov rôznej
špecializácie. Je nutné brať do úvahy vek, pohlavie, športovú špecializáciu, celkový
objem a intenzitu tréningu, zdravotný stav a genetické dispozície a iné.
Potrebné mnoţ stvo bielkovín v strave sa zvyšuje najmä pri výrazne silových –
rýchlostných športoch, ale čiastočne i pri vytrvalostných športoch, kde sa trénuje kaţ dý
deň, pretoţ e práve u týchto športovcov môţ e dôjsť k zvýšenému odbúravaniu bielkovín.
Športovci musia prijímať dostatočné mnoţ stvo bielkovín pretoţ e bielkoviny
pomáhajú jednak opravovať, ale aj stavať novú svalovú hmotu. Bez dostatočného
príjmu bielkovín (orientačne 1-1,5 g a viac na 1 kg telesnej hmotnosti za deň), bude
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organizmus športovca strácať svalovú hmotu, čo môţ e vyústiť do zranenia, zníţ enej
výkonnosti a únavy. Dostatočný príjem je moţ né dosiahnuť správnou výţ ivou, alebo aj
za pomoci bielkovinových doplnkov výţ ivy.
Ide o bielkovinové prípravky v práškovej podobe, ktoré umoţ ňujú získať z malého
objemu veľké mnoţ stvo vysoko kvalitných bielkovín. Príjem bielkovín z jedla
i z doplnkov výţ ivy zvyšuje potrebu príjmu tekutín. Dôvodom sú zvýšené metabolické
nároky v pečeni a v obličkách. Preto ľudia s problémami týchto orgánov musia príjem
bielkovín konzultovať so svojim lekárom, alebo odborníkom na výţ ivu.
Bielkoviny by mali tvoriť asi 25 % z energetického príjmu základných troch ţ ivín.
Ideálne zdroje bielkovín sú:
-

mäsové: biele alebo červené mäso s nízkym obsahom viditeľného tuku,

-

mliečne: tvaroh, cottage syr, tvrdé syry, feta, mozzarella, kozie syry, parmezán,
ementál, jogurty, zakýsané produkty, nie údené produkty,

-

bielkoviny v prášku: ideálne je, keď produkt obsahuje viac ako 70 % bielkovín na
100g prášku a je zloţ ený z viacerých druhov bielkovín napríklad: izolát srvátky,
kazeín, koncentrát srvátky, vaječný albumín,

-

vaječné bielka: tie sú veľmi cenným zdrojom bielkovín, vaječné ţ ĺtka odporúčame
konzumovať maximálne 1-2 kusy za deň, (domácich ţ ĺtkov je moţ né konzumovať
rovnaké mnoţ stvo ako bielkov, pretoţ e ich pomer omega 3 vs. omega 6-9 mastných
kyselín je 1:1 alebo 1:3, namiesto 1:20 u beţ ne kupovaných vajec),

-

proteínové tyčinky: obsahujú bielkoviny, ale iba z 30-tich % a zvyšok hmoty tvoria
sacharidy,

-

sójové: podľa najnovších vedeckých správ sa odporúča len sója fermentovaná
(sójová omáčka a syry: natto, miso a tempeh), všetky ostatné sójové produkty ako:
mäso, tofu syry a iné sa zdá, ţ e zdravie poškodzujú (Zreik, 2000)

-

strukoviny: fazuľa, hrach, šošovica a iné.
Cieľom príjmu bielkovín je zlepšiť stavbu tela športovca tak, aby získal dostatok

funkčnej svalovej hmoty. Rozvoj svalovej hmoty je ovplyvnený aj formou tréningu.
Čím viac športovec trénuje silovo, tým je predpoklad, ţ e získa viac svalovej hmoty.
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2.7.1

Ktoré typy bielkovín sú najlepšie v športe

Hoffman a Falvo (2004) diskutujú na témy, ktoré nám pomáhajú objasniť ktoré
typy bielkovín sú pre športovcov ideálne a za akých podmienok. Ich práca je zaujímavá
aj preto, lebo sa nezaoberá len otázkou, či je potrebné zvyšovať príjem bielkovín
u športovcoch. To pokladáme aj my za samozrejmosť na základe štúdia mnohých iných
vedeckých prác. V práci analyzovali kľúčové faktory zodpovedne za správnosť voľby
jednotlivých typov bielkovín pre vytrvalostných alebo silových športovcov a tieţ pre
beţ nú populáciu.
Na dosiahnutie pozitívnej dusíkovej bilancie v metabolizme športovcov sa zistilo,
ţ e pre vytrvalostných atlétov postačuje 1,2 aţ 1,4 g bielkovín na kaţ dý kilogram
telesnej hmotnosti za deň (Friedman a Lemon, 1989; Lemon, 1998; Meredith a i., 1989;
Tarnopolsky a i., 1988). Pre silovo trénujúcich atlétov sa tento objem pohybuje medzi
1,8 aţ 2,4 g na kaţ dý kilogram telesnej hmotnosti za deň (Tarnapolsky a i., 1992;
Lemon, 1998). V tomto smere je evidentné, ţ e rovnako ako vytrvalostný aj silový
športovci majú zvýšený nárok na príjem bielkovín vo výţ ive.
2.7.2

Zloţenie bielkovín a ich vyuţite v organizme

Kaţ dý druh proteínu má unikátny i rozdielny vplyv na fyziologické funkcie v tele
človeka. Záleţ í od ich pôvodu (rastlinný alebo ţ ivočíšny), kvality (spektrum
aminokyselín), schopnosti organizmu stráviť ich a biologickej skúšky aminokyselín
(FAO/WHO, 1990). Existuje niekoľko metód, ako zistiť kvalitu proteínov.
Na hodnotenie proteínov (Protein Rating Scales) sa pouţ ívajú metódy ako:
1. Účinný pomer bielkovín (protein efficiency ratio - PER)
2. Biologická hodnota bielkovín (biological value - BV)
3. Čistá vyuţ iteľnosť bielkovín (net protein utilization - NPU)
4. Skóre stráviteľnosti aminokyselín (protein digestibility corrected amino acid score PDCAAS)
Účinný pomer bielkovín (PER)
Účinný pomer bielkovín (PER) je metóda, ktorá sa laboratórne pouţ íva pri kŕmení
zvierat (potkanov). Zaznamenáva, k akému nárastu hmotnosti v gramoch došlo na
kaţ dý gram prijatých bielkovín počas skúšobného obdobia. Vypočítaná hodnota sa
porovnáva s hodnotou 2,7, čo je štandard hodnoty kazeínového proteínu. Akákoľvek
hodnota, ktorá presiahne 2,7 sa povaţ uje za výborný zdroj bielkovín. Dôleţ itá je ale
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poznámka, ţ e tieto výsledky sú realizované na potkanoch, čo nezodpovedá úplným
a presným koreláciám nárastu hmotnosti u ľudí. Od roku 1919 aţ do nedávnej doby, bol
PER najviac pouţ ívanou metódou pre hodnotenie kvality bielkovín v potrave.
V Spojených štátoch amerických sa PER v potravinárskom priemysle pouţ íva uţ dlho
ako štandard pre hodnotenie kvality bielkovín v potravinách. USA pre potraviny i lieky
pouţ íva PER ako základ pre odporúčania dennej dávky bielkovín (USRDA), čo
uvádzajú aj na etiketách potravín. Základný vzorec pre výpočet PER je nasledovný:

Biologická hodnota bielkovín (BV)
Biologickou hodnotou (BV) sa meria podiel vstrebanej bielkoviny z potravy, ktorá
sa stane súčasťou bielkovín organizmu tela. To znamená, ţ e ako ľahko môţ e byť
bielkovina pouţ itá v syntéze proteínov a v bunkách organizmu. Bielkoviny sú hlavným
zdrojom dusíka v potrave, na rozdiel od sacharidov a tukov. Táto metóda predpokladá,
ţ e proteín je jediným zdrojom dusíka a nevyuţ itá časť dusíka je vylúčená z tela von.
Zvyšok by mal byť začlenený do bielkovín organizmu.
Na rozdiel od iných metód, biologická hodnota neberie do úvahy fakt, ako rýchlo
môţ e byť proteín strávený a absorbovaný (predovšetkým z tenkého čreva). BV pouţ íva
dva podobné vzťahy:
1.

Skutočné percento vyuţ itia

2.

Percento vyuţ itia vo vzťahu k ľahko pouţ iteľným zdrojom bielkovín
(napríklad vajciam)

Tieto dve hodnoty budú podobné, ale nie sú totoţ né. Biologické hodnoty potravín sa
značne líšia a závisia od mnohých faktorov. Hodnota BV potravín sa líši v závislosti od
druhu prípravy a tieţ od povahy poslednej skonzumovanej výţ ivy. Preto spoľahlivosť
určenia biologickej hodnoty potravín nie je presná.
Čistá vyuţiteľnosť bielkovín (NPU)
Čistá vyuţ iteľnosť bielkovín (NPU) je podobná metóda ako biologická hodnota
bielkovín (BV). Obe merajú rovnaké parametre dusíkovej bilancie s tým rozdielom, ţ e
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biologická hodnota je vypočítaná z dusíka, ktorý sa absorboval zatiaľ čo čistá
vyuţ iteľnosť bielkovín (NPU) je vypočítaná z vyuţ iteľného dusíka.
Skóre stráviteľnosti aminokyselín (PDCAAS)
Skóre stráviteľnosti aminokyselín (PDCAAS) je metóda, ktorá hodnotí kvalitu
bielkovín na základe stráviteľnosti ľudským telom. PDCAAS je pomerne nový spôsob
hodnotenia. FDA (Food and Drug Administration) a WHO (Svetová zdravotnícka
organizácia) ju v roku 1993 zadefinovali ako "najlepšiu '"metódu na určenie kvality
bielkovín. Tabuľka 2 - znázorňuje hodnotenie zdrojov bielkovín podľa jednotlivých
metód
Tab. 2 PDCAAS hodnoty bielkovín vybraných potravín (1 je najvyššia a 0
najniţšia) (Schaafsma, 2000)
1,00

kazeín (mliečna bielkovina)

0,78

cícer

1,00

vaječný bielok

0,76

ovocie

1,00

sójová bielkovina

0,73

zelenina

1,00

srvátka (mliečny proteín)

0,70

strukoviny

0,92

hovädzie mäso

0,59

obilniny a výrobky z nich

0,91

sójové bôby

0,42

celozrnný chlieb

Tab. 3 Celkové hodnotenie zdrojov bielkovín podľa jednotlivých metód hodnotenia
(U.S Dairy Export Council, 1999, Sarwar, 1997)

Druh bielkoviny

Účinný pomer
bielkovín
(PER)

Biologická
hodnota
bielkovín

Čistá
vyuţ iteľnosť
bielkovín

Hovädzie mäso
Čierne fazule
Kazeín
Vajce
Mlieko
Arašidy
Sójová bielkovina
Pšeničný lepok
Srvátka

2,9
0
2,5
3,9
2,5
1,8
2,2
0,8
3,2

80
77
100
91

73
0
76
94
82

74
64
104

61
67
92
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Skóre
stráviteľnosti
aminokyselín
(PDCAAS)
0,92
0,75
1,00
1,00
1,00
0,52
1,00
0,25
1,00

2.7.3

Zdroje bielkovín

Bielkoviny sú k dispozícií z rôznych zdrojov výţ ivy. Medzi základné dva patria
ţ ivočíšneho a rastlinného pôvodu. Okrem prirodzených ciest sú bielkoviny dostupné aj
formou potravinových doplnkov a športovej výţ ivy. Ţivočíšne bielkoviny sú
povaţ ované za kompletné vzhľadom na aminokyselinové spektrum. Naopak rastlinné
bielkoviny sú neúplné, pretoţ e im chýba jedna alebo dve základné aminokyseliny.
2.7.4

Aminokyseliny a ich delenie
Aminokyseliny sú stavebné prvky svalových bielkovín ale tieţ slúţ ia aj ako zdroje

energie pre kostrové svalstvo. Aminokyseliny rozdeľujeme na esenciálne a neesenciálne
(vid. Tabuľka 4).
Tab. 4 Neesenciálne a esenciálne aminokyseliny (Butterfield, 1991)
Neesenciálne

Esenciálne

Alanín

Glutamín

Arginín

Metionín

Asparagín

Glycín

Histidín

Fenylalanín

Aspartát

Prolín

Isoleucín

Treonín

Cysteín

Serín

Leucín

Tryptophan

Glutamát

Tyrozín

Lyzín

Valín

Medzi najdôleţ itejšie patria valín, leucín, izoleucín. Táto skupina troch
esenciálnych aminokyselín sa označuje ako tzv. rozvetvené aminokyseliny (BCAA).
Pretoţ e esenciálne aminokyseliny majú špecifické usporiadanie atómov uhlíka, naše
telo si ch nemôţ e vytvoriť samo, a preto je nutné tieto aminokyseliny prijímať v strave.
2.7.5

Vplyv rozvetvených aminokyselín BCAA na športové výkony

Za posledné roky je z vedeckých štúdií známy fakt, ţ e rozvetvené aminokyseliny
BCAA, glutamín a arginín môţ u zlepšiť silový výkon športovcov. Napríklad Ohtani a i.
(2006), dokazujú pozitívne účinky aminokyselín na svalovú funkciu (odďaľovanie
únavy) a celkový výkon svalov pri výkone športovcov. Spektrum rozvetvených
aminokyselín, arginínu i glutamínu podávali športovcom chronicky po dobu 10, 30 a 90
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dní. Výsledkom boli zlepšenia fyzikálnych výkonov svalovej sily a rýchlejšie zotavenia
atlétov pre nasledovný tréning.
Hlavnou, klinicky overenou výhodou niektorých aminokyselín (napr. arginín,
histidín, lyzín, metionín, ornitín alebo fenylalanín) je fakt, ţ e môţ u stimulovať
uvoľňovanie rastového hormónu i inzulínu a tým podporovať anabolické procesy
(Carlson a i., 1989; Garlick a Grant, 1988; Iwasaki a i., 1987; Merimee a i., 1969).
Rozvetvené aminokyseliny sa uplatnili aj ako imunostimulant. Je známe, ţ e
vytrvalostní športovci majú časté problémy s imunitou. Pri podávaní BCAA po cvičení,
v porovnaní s placebo skupinou, sa v krvi tvorilo menej škodlivých látok, ktoré
ohrozujú imunitné zdravie vytrvalostných športovcov (Bassit a i., 2002). V jednej
dvojito zaslepenej štúdií, kde sa podávali nápoje s obsahom BCAA (prvá skupina ţ ien)
a placebo (druhá skupina ţ ien), dokázali BCAA zvýšiť aj úroveň prahu laktátovej
tolerancie energetického metabolizmu, počas zvyšovania vytrvalostného zaťaţ enia
(Matsumoto a i., 2009). Švédske štúdie zas preukázali, ţ e podávanie rozvetvených
aminokyselín (najmä leucínu), má výrazný anabolický efekt v ľudských svaloch, čo ich
zároveň ochraňuje pred ich degradáciou - katabolický efekt (Blomstrand a i., 2006).
Dôleţ ité je však uviesť, ţ e nie je zanedbateľné aj dávkovanie týchto rozvetvených
aminokyselín. Ak sa BCAA pouţ ívajú len v malom mnoţ stve (napr. 2,2 g za deň)
v porovnaní s placebom za obdobie jedného mesiaca, nemajú ţ iaden významný vplyv
na fyzickú kondíciu alebo biochémiu krvi. A naopak, uţ pri dávkovaní 3x za deň po 2,2
g (spolu 6,6 g.deň-1), je toto mnoţ stvo dostatočné, aby zapríčinilo za dobu jedného
mesiaca výrazné zmeny vo fyzickej kondícii i biochemických parametroch (Ohtani
a i., 2001).
Teoreticky

pomáha

suplementácia

minimalizovať rozklad bielkovín a tieţ

BCAA

počas

intenzívneho

tréningu

zabraňovať zvýšenej centrálnej únave

(Newsholme a i., 1991). Počas vytrvalostného cvičenia sú BCAA prevzaté svalmi skôr
neţ pečeň, s cieľom prispieť k oxidatívnemu metabolizmu. Zdrojom BCAA pre svalový
oxidatívny metabolizmus počas cvičenia je plazma, ktorú dopĺňa metabolizmus
bielkovín celého tela počas vytrvalostného výkonu (Davis, 1995; Kreider, 1998;
Newsholme a i., 1991). Avšak oxidácia BCAA vo svale počas veľmi dlho trvajúceho
cvičenia môţ e prekročiť katabolické kapacity i koncentráciu BCAA v plazme. To môţ e
mať za následok zvýšenú koncentráciu tryptofánu v mozgu, čo má za následok
navodzovanie spánku, potlačenie chute do jedla, zníţ enie intenzity cvičenia alebo pocit
celkovej únavy (Newsholme a i., 1991; Gleeson, 2005). Predpokladá sa, ţ e dlhodobé
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a intenzívne trénovanie bez dostatočnej suplementácie BCAA, môţ e spôsobovať pocity
pretrénovania, anémiu, nechuť k jedlu, úbytok na telesnej hmotnosti, depresie a zníţ enie
výkonu (Newsholme a i., 1991; Gastmann a Lehmann, 1998; Kreider, 1998). Výsledky
iných prác zas nasvedčujú, ţ e konzumácia 5 g BCAA pred výkonom významne zniţ uje
svalovú únavu ešte niekoľko dní po cvičení (Shimomura a i., 2006).
V stručnosti

povedané,

fyzická

aktivita

zdôrazňuje dôleţ itosť

pouţ ívania

rozvetvených aminokyselín BCAA, ktoré majú veľký význam pri regulácii syntézy
svalových bielkovín. Po cvičení má telo vţ dy nedostatok bielkovín (aminokyselín), čo
má za následok spomalenú syntézu a rýchlejšie odbúravanie bielkovín. Dostatok
aminokyselín v plazme umoţ ňuje maximálnu stimuláciu syntézy bielkovín (anabolické
procesy) a obmedzenie katabolických procesov v tele športovca.
Môţ eme konštatovať, ţ e ústne podávanie BCAA vedie k zvýšeniu ich plazmatickej
koncentrácie počas 20-30 minút. Preto BCAA môţ e vyvolať zlepšenú svalovú oxidáciu
vrátane oxidácie laktátu v plazme. Vďaka tomu sa tvorí menej laktátu vo svale a jeho
koncentrácia v krvnom obehu nestúpa tak výrazne. To súvisí aj
s anabolickými mechanizmami, ktoré spôsobujú zvýšený nárast svalovej hmoty (Palo
a i., 2001).
Aj z výskumných prác japonských vedcov je známe, ţ e rozvetvené aminokyseliny
BCAA majú preventívny účinok pred poškodením svalových vlákien vplyvom fyzickej
záťaţ e a ţ e svalové vlákna rastú a regenerujú rýchlejšie, ako bez pouţ itia týchto
aminokyselín (Ohtani a i., 2006). Títo vedci zistili, ţ e kombinácia BCAA spolu
s arginínom a glutamínom zniţ uje únavu, čo sa prejavovalo zlepšením zloţ enia krvi
u atlétov, ktorí túto zmes aminokyselín počas výskumu prijímali. To viedlo k zlepšeniu
ich tréningovej efektivity v porovnaní so skupinou, ktorá tieto suplementy nepouţ ívala.
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3 Cieľ práce
Hlavné ciele práce
Hlavným cieľom našej dizertačnej práce bolo zistiť:
1.

či rozvetvené aminokyseliny BCAA (Branched-Chain Amino Acids), majú
pozitívny vplyv na niektoré antropometrické parametre u vybraných skupín
vrcholových športovcov muţ ov vo volejbale a basketbale,

2.

overiť a vyhodnotiť našu nutričnú intervenciu rozvetvených aminokyselín BCAA
aj pomocou niektorých vybraných biochemických markerov z krvného séra
vybraných skupín športovcov.

Čiastkové ciele práce
Hlavné ciele sme rozdelili na nasledovné čiastkové ciele:
Cieľ – 1: monitorovanie aktuálneho stavu výţ ivy a antropometrických parametrov
u vybraných skupín športovcov bez zásahov do ich ţ ivotosprávy a výţ ivy. Získané
údaje nám budú slúţ iť ako východiskové kontrolné veličiny pre ďalšie posúdenie
a porovnávanie.
Cieľ – 2: edukácia športovcov a návrh výţ ivových opatrení s ohľadom na
zabezpečenie hlavných cieľov dizertačnej práce. V tomto čiastkovom cieli práce
chceme zjednotiť objem a obsah vedomostí o výţ ive vybraných skupín športovcov.
Chceme im poskytnúť jednotné výţ ivové postupy a metodické odporúčania, ktorými sa
budú riadiť počas ďalšej monitorovacej fázy výskumnej práce. Súčasťou výţ ivových
odporúčaní bude aj zaradenie, presné dávkovanie a načasovanie pouţ ívania
rozvetvených aminokyselín BCAA v dennom reţ ime športovcov (vid Príloha 3).
Cieľ – 3: monitorovanie stavu zmeny niektorých antropometrických parametrov
u vybraných skupín športovcov počas a po aplikovaní nami navrhovanej nutričnej
suplementácie rozvetvenými aminokyselinami BCAA.
Cieľ – 4: vyhodnotenie suplementácie rozvetvenými aminokyselinami BCAA na
zmenu sledovaných antropometrických a biochemických parametrov a subjektívnych
pocitov výkonnosti u vybraných skupín športovcov.
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Hypotéza – 1: predpokladáme, ţ e zmenou výţ ivových opatrení (jedálny lístok)
u športovcov a optimálnym načasovaním suplementácie rozvetvených aminokyselín
BCAA, sa nám podarí dosiahnuť pozitívne zmeny v niektorých antropometrických
parametroch

telesnej

stavby

u vybraných

skupín

vrcholových

športovcov.

Predpokladáme, ţ e zmena vo svalovej hmote, alebo zlepšenie pomeru medzi aktívnou
svalovou hmotou v porovnaní s neaktívnou hmotou (tuk), môţ e mať pozitívny vplyv aj
na výkonnosť športovcov.
Hypotéza - 2: predpokladáme, ţ e rozvetvené aminokyseliny BCAA zlepšia
regeneračnú schopnosť športovcov nielen v rovine ich subjektívnych pocitov, ale sa to
preukáţ e aj v rovine niektorých biochemických ukazovateľov v krvnej plazme.
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4 Materiál a metodika skúmania
4.1 Materiál
Sledovať zmeny antropometrických parametrov u vybraných skupín športovcov
(volejbal, basketbal a pre porovnanie aj futbal), nie je jednoduché. S prihliadnutím na
nami zadefinované komplexné ciele práce, sme náš výskum časovo rozdelili na viac
niţ šie uvedených etáp:
•

1 - etapa: monitorovanie antropometrických parametrov, biochemických
markérov,

spiroergometrických

hodnôt

a pohybu

vody

počas

záťaţ e

u extraligových volejbalistov (bez nutričnej intervencie),
•

2 - etapa: vzájomné porovnávanie antropometrických parametrov extraligových
volejbalistov a basketbalistov so svetovou elitou v týchto druhoch športov (bez
nutričnej intervencie),

•

3 - etapa: porovnávanie antropometrických parametrov extraligových hráčov
futbalu v jednotlivých obdobiach športovej prípravy (porovnávacia skupina
taktieţ bez nutričnej intervencie),

•

4 - etapa: sledovanie vplyvu rozvetvených aminokyselín BCAA na niektoré
antropometrické parametre u vybraných športovcov volejbalu a basketbalu
a vzájomné porovnávanie jednotlivých častí výskumu v súvislostiach.

4.1.1

Charakteristika sledovaných súborov

V kaţ dej etape sme sledovali rôzne skupiny športovcov. V nasledovných riadkoch
si tieto sledované súbory budeme bliţ šie charakterizovať.

4.1.1.1

Prvá etapa výskumnej práce

Do sledovania bolo začlenených 16 vrcholových športovcov, extraligových
volejbalistov klubu Ekonóm SPU Nitra. Vek volejbalistov sa pohyboval od 17 rokov do
32 rokov, pričom priemerný vek bol 20,8 rokov. U kaţ dého športovca bola zistená
telesná hmotnosť i výška, následne boli vykonané ďalšie antropometrické vyšetrenia
a základný biochemický skríning. U športovcov bola zisťovaná telesná stavba metódou
elektrickej bioimpedancie pomocou 4-frekvenčného prístroja Bodystat QuadScan 4000.
Funkčná zdatnosť bola vyšetrovaná záťaţ ovou spiroergometriou na pracovisku
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Funkčnej diagnostiky Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor-Nitra, n.o. Taktieţ
bol sledovaný pohyb vody v tele volejbalistov počas záťaţ e, a to konkrétne počas
pohárového zápasu.
Cieľom tejto etapy výskumnej práce bolo zistiť aktuálnu fyzickú zdatnosť
jednotlivých extraligových hráčov volejbalu pomocou funkčného spiroergometrického
vyšetrenia. Okrem toho sme sledovali ich telesné antropometrické parametre tak, aby
sme porozumeli jednotlivým zmenám v organizme športovca za uplynulé obdobie bez
akéhokoľvek zásahu do nutričnej intervencie z našej strany.

4.1.1.2

Druhá etapa výskumnej práce

Do sledovania bolo zapojených 28 vrcholových športovcov - 14 hráčov basketbalu
SPU Nitra a 14 hráčov volejbalu VK Ekonóm Nitra. Vek basketbalistov sa pohyboval
od 17 do 32 rokov, pričom priemerný vek bol 24,36 rokov. Vek volejbalistov sa
pohyboval od 19 do 23 rokov, pričom priemerný vek bol 20,62 rokov. U kaţ dého
športovca bolo vykonaných niekoľko vybraných antropometrických meraní a bolo
zisťované zloţ enie telesnej stavby pomocou metódy elektrickej bioimpedancie, 4 frekvenčného prístroja Bodystat QuadScan 4000 a Viscan AB-140. Sledované boli
nasledujúce parametre: telesná hmotnosť, výška, mnoţ stvo tukovej zloţ ky, mnoţ stvo
svalovej hmoty, a to ako celkovej svalovej hmoty, tak i aktívnej telesnej hmoty, resp.
bezvodej telesnej hmoty, mnoţ stvo celkovej telesnej tekutiny, mnoţ stvo intracelulárnej
a extracelulárnej tekutiny.
Z nameraných výsledkov boli zostavené jednotlivé korelácie vzťahu medzi telesnou
stavbou a boli vypočítavané niektoré vybrané indexy (viď niţ šie). Tieto merania nám
ukázali aktuálne antropometrické parametre vybraných športovcov špecializácie
basketbal a volejbal, ktoré sme následne porovnávali nielen vzájomne, ale aj so
svetovou elitou v týchto športoch.

4.1.1.3
Do

Tretia etapa výskumnej práce
sledovania

bolo

zapojených
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vrcholových

športovcov,

konkrétne

extraligových futbalistov FC Nitra. Vek futbalistov sa pohyboval od 18 do 31 rokov,
pričom priemerný vek bol 22,7 rokov. U kaţ dého športovca bolo vykonaných niekoľko
vybraných antropometrických meraní, niekoľkokrát v roku. Zároveň bola u športovcov
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zisťovaná aj telesná stavba pomocou metódy elektrickej bioimpedancie, 4-frekvenčného
prístroja Bodystat QuadScan 4000 a pomocou prístroja VISCAN AB-140.

4.1.1.4

Štvrtá etapa výskumnej práce

Do sledovania bolo zapojených 28 vrcholových športovcov - 14 hráčov basketbalu
SPU Nitra a 14 hráčov volejbalu VK Ekonóm Nitra. Vek basketbalistov sa pohyboval
od 17 do 32 rokov, pričom priemerný vek bol 24,36 rokov. Vek volejbalistov sa
pohyboval od 19 do 23 rokov, pričom priemerný vek bol 20,62 rokov. Náš výskum
úspešne ukončilo všetkých 14 hráčov volejbalu, zatiaľ čo basketbalistov len 6 z rôznych
dôvodov (zahraniční hráči sa neskôr odmietali výskumu zúčastniť a niektorí z druţ stva
odišli počas trvania výskumu). U kaţ dého športovca bolo vykonaných niekoľko
vybraných antropometrických meraní. Zároveň bola u športovcov zisťovaná aj telesná
stavba pomocou metódy elektrickej bioimpedancie, 4-frekvenčného prístroja Bodystat
QuadScan 4000 a pomocou prístroja VISCAN AB-140. V závere sme športovcov
poţ iadali vyplniť nami vypracovaný dotazník, pomocou ktorého sme sledovali ich
subjektívne pocity a dôslednosť realizácie nami určených úloh (výţ ivový reţ im
a suplementačný plán).
Hráčom boli odporučené v literatúre publikované a v praxi vyskúšané a overené
diétne reţ imy pre športovcov, bez pouţ itia bielkovinových doplnkov (proteíny), viď
vzor dvoj týţ denného jedálneho lístka (Príloha 3), ktorého súčasťou je aj odporúčané
dávkovanie aminokyselín BCAA.
U probandov sme sledovali niektoré antropometrické parametre, ktoré môţ u byť
ovplyvnené suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA.
4.1.2

Plán realizácie výskumnej úlohy

Výskumná úloha sa realizovala v nasledovných krokoch:
1.
monitoring stavu výţ ivy a antropometrických parametrov u vybraných skupín
športovcov,
a. zhodnotenie stavu výţ ivy športovcov pomocou základnej anamnézy
a energetického protokolu (viď Prílohy 1 a 2),
b. zhodnotenia
individuálneho
profilu
športovca
pomocou
antropometrických meraní telesnej štruktúry športovcov (Body stat
a Viscan),
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c. odber vzoriek krvi u vybraných skupín športovcov, následné
zamrazenie,
d. a odloţ enie na vyhodnotenie všetkých vzoriek naraz pre sledovanie
vybraných markerov.
zistený stav sme vyhodnotili a spracovali návrhy stravovacích reţ imov
a suplementácie, pre vopred stanovené obdobie (zatiaľ bez aplikácie), po uplynutí
stanoveného obdobia (cca pol roka) sme opätovne zmonitorovali stav
antropometrických parametrov u vybraných skupín športovcov, aby sme zistili
a posúdili vzostup ich výkonnosti bez aplikácie suplementačného programu
a výţ ivových odporúčaní,
po kontrolnom monitoringu zisteného stavu sme aplikovali nami navrhnutý
suplementačný program a športovcov poučili o základoch optimálneho
stravovania pre ich športovú disciplínu a odovzdali sme im pripravený plán
stravovania na párny a nepárny týţ deň (viď Príloha 3),
po uplynutom období sme opätovne zmonitorovali antropometrický
a biochemický profil jednotlivcov a na tom základe sme porovnávali nové
zistenia s pôvodne nameranými výsledkami.

2.

3.

4.

Pred začatím experimentu boli všetci probandi riadne poučení o potrebe dodrţ iavať
suplementačné postupy a výţ ivové odporúčania o ich význame a účinkoch. To, ako sa
športovci riadili našimi odporúčaniami (realizácia suplementačného a výţ ivového
plánu), sme si overovali aj mesiac po ukončení sledovaného obdobia pomocou
dotazníka (viď Príloha 4). Tento dotazník nám športovci vyplnili v deň posledného
(piateho) vyšetrenia.

4.2 Metodika skúmania
Aby sme zistili vplyv rozvetvených aminokyselín BCAA, rozhodli sme sa overiť
ich vplyv zbieraním vybraných antropometrických a klinických parametrov. Okrem
toho sme zbierali aj biochemické parametre, ktoré sme získavali vyšetrením z krvného
séra.
Základné antropometrické parametre (dĺţ kové, šírkové, obvodové parametre):
1.

meranie telesnej hmotnosti a telesnej výšky,

2.

meranie telesných obvodov (pás, boky, ramená, stehná, lýtko, hrudník),

3.

meranie vybraných koţ ných rias kaliperom (lopatka, triceps, lýtko, stehno, boky),
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4.

vypočítané a indexované hodnoty získané z nameraných hodnôt (BMI – Body
Mass Index, WHR – pomer pás/boky, objem svalovej hmoty),

5.

zisťovanie (meranie) parametrov zloţ enia tela pomocou bioelektrickej impedancie
(BIA), konkrétne: celkový obsah tuku, viscerálny tuk, určenie aktívnej telesnej
hmoty, bunkovej masy, celkový obsah telesnej vody, obsah extra a intracelulárnej
tekutiny za pomoci prístrojov BODYSTAT QuadScan 4000 a VISCAN AB-140.

Klinické:
1.

súčasťou kontroly statusu bolo aj zisťovanie základnej nutričnej analýzy podľa
dotazníka stravovacích zvyklostí a protokol o energetickom príjme a výdaji za 24
hodín.

2.

meranie základných vitálnych funkcií - tlak a pulz.

Biochemické (odber krvi v jednotlivých fázach výskumu):
1.

zisťovanie hladiny prealbumínu,

2.

zisťovanie hladiny albumínu,

3.

zisťovanie hladiny transferínu,

4.

zisťovanie hladiny cholesterolu.

4.2.1

Nutričná intervencia, suplementácia rozvetvených aminokyselín BCAA

Vo výskumnej práci sme pouţ ívali rozvetvené aminokyseliny BCAA od
spoločnosti Kompava. Slovenský výrobca udáva nasledovné zloţ enie produktu
s názvom BCAA Forte: L-leucín, L-izoleucín, L-valín, alanín, fenylalanín, glycín,
tyrozín, metionín, ţ elatínová kapsula.
Tab. 5 Obsah BCAA v jednej kapsule podľa výrobcu Kompava,s.r.o.
Nutričné informácie 1 kapsula

4.2.2

L-izoleucín

L-leucín

L-valín

Ostatné aminokysliny

180 mg

120 mg

110 mg

50 mg

Metodika nutričnej intervencie (suplementácia) formou BCAA

Všetci športovci dostali na sledované obdobie 6 týţ dňov nasledovné inštrukcie:
•

4 kapsule BCAA tesne pred tréningom (30-0 minút pred kaţ dou tréningovou
jednotkou i zápasom)
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•

4 kapsule BCAA tesne po tréningu (0-10 minút po kaţ dej tréningovej jednotke
i zápase),

•

4 kapsule BCAA v deň voľna medzi 17:00 aţ 20:00 hod. (ideálne po krátkej
rozcvičke alebo po ľahkej pohybovej činnosti).
Športovec pri dvojfázovom tréningu skonzumuje 16 kapslí za deň (spolu 7,36 g

BCAA.deň-1) a v priemere za týţ deň sa to rovná asi 72-80 kapsúl BCAA, v závislosti od
mnoţ stva dvojfázových tréningov v jednom týţ dni. Predpokladáme, ţ e počas týţ dňa
športovci absolvujú priemerne 9 aţ 10 tréningových jednotiek vrátane súťaţ ného zápasu
(turnaja). Jedna kapsula obsahuje 460 mg BCAA aminokyselín. Týţ denný orientačný
príjem BCAA na jedného športovca je asi 33,12 aţ 36,8 g (9 alebo 10 tréningových
jednotiek).
Tab. 6 Prehľad dávkovania rozvetvených aminokyselín BCAA
1 kps BCAA

16 kps BCAA.deň-1

72 - 80 kps BCAA.týţ deň-1

460 mg

7,36 g

33,12 - 36,8 g

4.3 Pouţité metódy
4.3.1

Antropometrické vyšetrenie

V práci sme pouţ ívali základné antropometrické vyšetrenia hmotnostných,
výškových a obvodových parametrov.
Telesná hmotnosť: pre jej zistenie sa pouţ ije kalibrovaná váha, ktorá je vyváţ ená do
roviny vodováhou. Vyšetrovaná osoba stojí uprostred nosnej plochy len v najnutnejšom
odeve, rovnomerne na celých chodidlách na vytýčenom mieste v strede váhy.
Telesná výška: proband stojí rovno, chodidlá má pri sebe, paţ e sú pripaţ ené, hlava
v orientačnej (Frankfortskej) polohe (oči sú uprené na bod protiľahlej steny vo výške
očí osoby). Meria sa vzdialenosť vertexu od roviny, na ktorej proband stojí.
Vzpriamenú polohu docielime tým, ţ e proband stojí na celých chodidlách, päty má
spolu, špičky na šírku chodidla od seba, dotýka sa steny pätami, lýtkami, gluteálnou
oblasťou, lopatkami a zátylkom.
Obvod pása, bokov a končatín: meranie pása, bokov a končatín sa robí pomocou
pásového meradla v cm, na presne stanovených miestach.
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Vyuţ ité boli vybrané indexové hodnoty získané z nameraných hodnôt:
Body mass index (BMI) – telový hmotnostný index (kg.m-2)
Je to najpouţ ívanejší parameter pre posúdenie stavu výţ ivy. Poskytuje aproximatívne
informácie o mnoţ stve tukového tkaniva. Jeho neoddeliteľnou súčasťou by malo byť aj
meranie WHR indexu a ďalšie merania, bez ktorých nemá BMI skutočnú vypovedaciu
hodnotu o stave probanda (stav výţ ivy, mnoţ stvo svalovej hmoty, iné). BMI
vypočítame tak, ţ e delíme hmotnosť v kilogramoch druhou mocninou výšky v metroch.
Tab. 7 Odporúčané kategórie variačných rozsahov pre index BMI (podľa WHO)
Kategória

Muţi

Ţeny

Podhmotnosť

≤ 19,9

≤ 18,9

Normálna hmotnosť

20,0 – 24,9

19,0 – 23,9

Nadhmotnosť

25,0 – 29,9

24,0 – 28,9

≥ 30

≥ 29,0

Obezita

WHR index - Index pás/boky
Je to ďalší z najpouţ ívanejších parametrov pre posúdenie stavu výţ ivy.
Pre výpočet tohto indexu sú potrebné údaje o obvode pása a bokov zistených pásovým
meradlom v cm. Index je vypočítavaný ako pomer obvodu pása a obvodu bokov.
Hodnoty tohto ukazovateľa sú spoľahlivým indikátorom mnoţ stva tzv. viscerálneho
tuku (tuku v okolí vnútorných orgánov). Viscerálny tuk je metabolicky najaktívnejším
tukovým tkanivom. Je to zásobáreň tukov, ktorá je najčastejšie spojená so zmenami
metabolizmu lipidov a glukózy.
Normálne hodnoty u ţ ien sú 0,83 a u muţ ov 0,96, pričom zvýšené riziko je pri
WHR vyššom ako 0,85 u ţ ien a vyššom ako 1 u muţ ov.
Tab. 8 Odporúčané rozmedzie obvodu pása podľa WHR indexu (podľa WHO)
Obvod pása v cm
Kategória

Muţi

Ţeny

Odporúčané rozmedzie

≤ 94

≤ 80

Potreba zníţ iť hmotnosť

95 - 102

81 – 90

> 102

> 90

Na zníţ enie hmotnosti potrebná pomoc lekára
47

Na kľúčovú úlohu určenia telesnej stavby športovcov sme pouţ ili prístroje, určené
na meranie parametrov zloţ enia tela. Konkrétne išlo o prístroje Bodystat Quadscan
4000 a Viscan AB-140.

Bioimpedančná analýza, princípy merania
Meranie parametrov zloţ enia tela sa realizuje na základe bioimpedančnej analýzy,
t.j. merania rôznych zloţ iek prúdových odporov pri prechode referenčného signálu
rôznymi telesnými štruktúrami. Princíp merania spočíva v toku prúdu cez telo
(impedancia) závislého od frekvencie pouţ itia.
Bioelektrická impedancia je metóda, ktorá je zaloţ ená na bioelektrickej
impedančnej analýze, čo znamená, ţ e za pomoci počítačového systému je meraná
vodivosť tela. Pomocou na telo nalepených elektród, cez ktoré sa do tela aplikujú malé
elektrické impulzy alebo tým, ţ e človek uchopí do rúk malý prístroj a ten
nebadateľnými elektrickými pulzmi zmeria vodivosť.
Táto multifrekvenčná bioimpedančná analýza je zaloţ ená na šírení striedavého
prúdu nízkej intenzity biologickými štruktúrami pri vyuţ ití väčšieho počtu frekvencií od
0 do 200 kHz. Princíp metodiky je zaloţ ený na odlišných elektrických vlastnostiach
tkanív, tuku a hlavne telesnej vody. Spočíva v tom, ţ e beztuková hmota, obsahujúca
vysoký podiel vody a elektrolytov, preto je dobrým vodičom elektrického prúdu, zatiaľ
čo tukové tkanivo sa správa ako izolátor a zlý vodič (Salmi, 2003). Vzhľadom k svojmu
princípu (meria vodivosť tela) je tieţ najvhodnejšia pre stanovenie antropometrických
parametrov. Táto metóda, je citlivá na stav hydratácie organizmu, čo môţ e byť jej
nevýhodou, ale aj výhodou. Je schopná zachytiť príjem alebo stratu tekutín v objeme
niţ šom ako 0,5 l (Bunc, 1998). Preto sme športovcom odporúčali prichádzať na
vyšetrenie ráno na lačno, s konzumáciou minima tekutín.
Na základe regresných rovníc sú z hodnôt impedancie vypočítané hodnoty celkovej
telesnej vody (TBW), percento telesného tuku (FM), hodnoty aktívnej telesnej hmoty
(ATH), hodnoty bezvodej telesnej hmoty (bATH), objem extracelulárnej vody (ECT),
intracelulárnej vody (ICT) a ich vzájomný pomer ECT/CTV označený ako nutričný
index. Ďalej prístroj vypočíta bazálny metabolizmus (BM), celkový energetický výdaj
pri zvolenom stupni telesnej aktivity (CEV), index WHR – pomer pás/boky a ďalšie
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parametre. Pre nás je veľmi zaujímavá hodnota masa bunkovej hmoty (BCM – body
cell mass). Táto hodnota charakterizuje mnoţ stvo buniek schopných vyuţ ívať kyslík,
buniek bohatých na vápnik a buniek schopných oxidovať cukry.
Prúd nízkej frekvencie cca. 1 a 5 kHz nepreniká do intracelulárneho priestoru, je
ním teda moţ né merať iba hodnoty extracelulárnej tekutiny (ECW) a naopak prúd
vysokej frekvencie cca. 50, 100 a 200 kHz preniká cez bunkovú membránu do bunky
a umoţ ňuje zmerať hodnoty celkovej telesnej vody (TBW) (Bunc, 1998; Salmi, 2003).
Regresné rovnice
Jabor (2008) uvádza regresné rovnice pre výpočet celkovej telesnej vody:
pre muţ ov CTV (litre) = 23,04 – 0,03 x vek + 0,5 x hmotnosť – 0,62 x BMI
pre ţ eny CTV (litre) = - 10,5 – 0,01 x vek + 0,2 x hmotnosť + 0,18 x BMI
Bodystat Quadscan 4000
Prístroj BODYSTAT QuadScan 4000 (Obr. 5) je štvorfrekvenčný bioimpedančný
analyzátor zloţ enia ľudského tela, ktorý pracuje na princípe merania rôznych zloţ iek
prúdových odporov pri prechode referenčnej vzorky telesnými štruktúrami. Prístroj
meria pri frekvencii 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz a 200 kHz, následne sú takzvanými
predikčnými rovnicami vypočítané hodnoty zloţ enia tela v absolútnych hodnotách aj
percentuálne – tuk, aktívna telesná hmota celková aj s odpočtom vodného podielu,
celková telesná voda, intracelulárna a extracelulárna telesná voda. Namerané hodnoty
a vypočítané výsledky majú veľmi vysokú presnosť a dajú sa prirovnať k náročným
referenčným metodikám, ako je napríklad DEXA, hydrodenzitometria, dilučné metódy
a iné metódy.
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Obr. 3 Prístroj BODYSTAT QuadScan 4000 a ilustrácie z vyšetrenia
Bodystat Quadscan 4000 umoţ ňuje:
-

kvantitatívne a percentuálne vyjadrenie ECW,

-

kvantitatívne a percentuálne vyjadrenie ICW,

-

kvantitatívne a percentuálne vyjadrenie TBW,

-

vyjadrenie hmoty telesných buniek,

-

ECW/TBW nutričný index,

-

kvantitatívne a percentuálne vyjadrenie mnoţ stva telesného tuku.

Postup merania pomocou prístroja Bodystat QuadScan 4000
V našej práci sme dodrţ iavali štandardné podmienky merania:
Probandi boli pri meraní uloţ ení na vyšetrovacie lôţ ko do polohy v ľahu na chrbte
s vystretými dolnými končatinami. Horné končatiny sú voľne poloţ ené vedľa tela,
nesmú sa dotýkať tela. Na pravú ruku a pravú nohu sa umiestňujú po dve snímacie
elektródy so vstupným a výstupným káblom, ktoré zabezpečujú prívod elektrického
prúdu do tela a jeho spätnú detekciu pri výstupe z tela a spojenie so softwarom prístroja.
Proband nesmie mať kardiostimulátor alebo inzulínovú pumpu ani ţ iadne elektronické
prístroje. Pokoţ ka končatín musí mať normálnu teplotu a musí byť suchá.
Pred spustením samotného merania sa do prístroja najprv vloţ ia osobné údaje
probanda, konkrétne: pohlavie, vek, váha, výška, obvod pásu a bokov, určí sa príslušná
pohybová aktivita, ktorá slúţ i na určenie rýchlosti metabolizmu a aktuálneho
energetického výdaja, potom nasleduje vlastné meranie, ktoré trvá niekoľko sekúnd
a napokon softwarové vybavenie prístroja vyhodnotí dané parametre, ktoré boli
následne spracované.
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V našej práci sme najviac sledovali tieto namerané hodnoty prístroja Bodystat
QuadScan 4000:
-

celkové mnoţ stvo telesného tuku,

-

aktívna telesná hmota (ATH),

-

masa bunkovej hmoty.

Princípy merania Viscan AB-140
Prístroj VISCAN AB-140 (Obr. 4) je profesionálny analyzátor viscerálneho tuku,
ktorý presne meria viscerálny tuk pomocou bioimpedancie, tuk v trupe a obvod pása.
Na displeji prístroj zobrazí úroveň viscerálneho tuku (rozsah 1 – 59, gradácia po 0,5)
a graf ukazujúci v akom rozmedzí sa hodnota viscerálneho tuku probanda pohybuje
(štandardná hodnota aţ nadmerná hodnota).
Prístroj zobrazuje % tuku v trupe (od 5 % do 75 %, delené po 0,1 %) a obvod pásu
pacienta ( od 50 do 130 cm). Je moţ né zvoliť aj modus „ obvod pásu 130 cm“, ktorý
umoţ ňuje zmerať viscerálny tuk u pacienta s väčším obvodom pásu ako 130 cm.
V našej práci sme najviac sledovali tieto namerané hodnoty prístroja VISCAN AB140:
-

pás v centimetroch,

-

percento tuku v oblasti pása,

-

hladina viscerálneho tuku.

Obr. 4 Prístroj VISCAN AB-140
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4.3.2

Klinické vyšetrenie

Z dostupných klinických vyšetrení bude vyuţ ívaná hlavne základná nutričná
analýza a nutričný protokol energetického príjmu a výdaja za 24 hodín.
Základná nutričná analýza sa zisťovala formou vopred pripravených otázok
zameraných na zistenie potrebných faktov. Konkrétny príklad otázok, základnej
nutričnej analýzy uvádzame v Prílohe 2.
Základná nutričná analýza (sledované správanie):
 spôsob výţ ivy pred, počas a po tréningu,
 spôsob výţ ivy počas celého dňa i v dňoch keď atlét nešportuje,
 mnoţ stvo tekutín v priebehu celého dňa i počas záťaţ e,
 doplnky výţ ivy a športová výţ iva cez deň i počas záťaţ e,
 spôsob stravovania, doplnky a pitný reţ im počas zápasov a turnajov.
Protokol energetického príjmu a výdaju za 24 hodín (sledované správanie):
 konkrétna analýza stravovania a výdaju energie atléta v jednotlivých hodinách
dňa (hodina, činnosť, mnoţ stvo a druh tekutín, mnoţ stvo a druh výţ ivy,
mnoţ stvo a druh doplnkovej výţ ivy).
Meranie pokojového tlaku krvi auskultačnou metódou
Princíp a postup:
Vyšetrovaná osoba sedí, alebo leţ í, obnaţ enú paţ u má voľne opretú o podloţ ku.
Paţ a nesmie byť stlačená odevom a svalstvo musí byť uvoľnené. Manţ etu tonometra
obtočíme okolo paţ e, a to v polovici medzi lakťom a ramenom. Dolný okraj manţ ety
má byť asi 2 cm nad lakťovou jamkou a gumový vak má byť umiestnený v oblasti
ramennej tepny, pričom uţ predtým sme z nej vytlačili vzduch. Skontrolujeme, či je
manţ eta v úrovni srdca a tesne prilieha k paţ i. Uzavrieme ventil balónika a nafúkneme
manţ etu. Súčasne palpujeme (vyhmatávame) tep na artérii radialis tej istej paţ e.
Nedodrţ anie tohto postupu je najčastejšou chybou pri meraní.
Ako náhle je tep nehmatný, zvýšime tlak v manţ ete asi o 15 – 20 mmHg. Priloţ íme
membránu fonendoskopu pod dolný okraj manţ ety na artériu brachialis tak, aby sa
nedotýkal manţ ety. Presný priebeh artérie si zistíme dopredu vyhmataním jej pulzácie,
potom začneme pomaly zvyšovať tlak v manţ ete. Manţ etu nafúkneme, pokiaľ ešte
máme hmatný pulz (resp. počujeme srdcové ozvy), zvýšime tlak o ďalších 30 – 40
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mmHg. Po nafúknutí manţ ety na poţ adovanú hodnotu (kedy uţ nepočujeme srdcové
ozvy, resp. nehmatáme tep) začneme pomaly vypúšťať vzduch z manţ ety. Akonáhle
počujeme prvý šelest (srdcovú ozvu), odčítame na stupnici manometra systolický tlak.
Pri ďalšom poklese tlaku v manţ ete sa šelesty predlţ ujú, zosilňujú k maximu, zvuk je
jasnejší a úsečný, potom však začína slabnúť, najprv zvoľna a potom vymizne, niekedy
pri ďalšom zniţ ovaní tlaku slabý splývavý šelest chvíľu pretrváva aţ napokon ustáva.
V okamihu náhleho vymiznutia alebo náhleho stlmenia šelestov odčítame diastolický
tlak. Toto vyšetrenie, rovnako ako aj nasledovné (odber krvi) vykonáva vţ dy školená
zdravotná sestra.
4.3.3

Biochemické meranie (prealbumín, albumín, transferín, cholesterol)

Krvné

sérum

bolo

športovcom

odobrané

nalačno

ráno,

následne

bolo

centrifugované, zamrazené a uloţ ené. Séra boli spracované po rozmrazení všetky
spoločne. Prvý odber krvi pre ďalšie spracovanie bol realizovaný pred začatím nutričnej
intervencie, druhé meranie po 7 dňoch uţ ívania suplementov a tretie meranie 30 dní po
ukončení suplementácie. Zamrazené vzorky sme vyhodnocovali pomocou rístroja
automatického biochemického analyzátora BIOLIS 24 (fy Boeki Tokyo, Japonsko).

4.4 Vyhodnocovanie výsledkov výskumnej práce
Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných výskumných údajov sme pouţ ívali
matematicko-štatistické metódy a pri ich interpretácii sme pouţ ili zodpovedajúce
logické metódy. Namerané výsledky sme vyhodnocovali zvlášť pre kaţ dú športovú
disciplínu (basketbal, volejbal). V závere práce sme všetky zistenia porovnávali
spoločne aj s podobnými prácami zahraničných autorov.
4.4.1

Matematicko-štatistické metódy

Všetky namerané vstupné a výstupné údaje boli spracované a zo získaných hodnôt
jednotlivých meraní pre experimentálne skupiny vypočítané hodnoty medián, minimum,
maximum, hladina významnosti, T-test a variačné rozpätie. Na porovnanie vstupných
a výstupných hodnôt súborov v prehľadnej forme sme vyuţ ili tabuľky a grafické
metódy.
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4.5 Konkrétny časový harmonogram jednotlivých meraní
•

1. meranie (biochémia + antropometria: koniec apríla, začiatok mája 2010) - sme
realizovali na konci súťaţ ného obdobia (t.j. na konci ligy). Nasledovalo obdobie
voľna, kedy športovci mali čas na regeneráciu pred začiatkom nasledovného
prípravného obdobia.

•

2. meranie (biochémia: začiatok augusta 2010) - sme u hráčov absolvovali 2
týţ dne po ukončení prípravného obdobia pred začiatkom nového súťaţ ného
obdobia.

•

3. meranie (biochémia + antropometria: október 2010) - sme realizovali v prvej
tretine súťaţ ného obdobia a hneď po absolvovaní merania sme hráčom nasadili
suplementáciu rozvetvených aminokyselín BCAA na 6 týţ dňov.

•

4. meranie (biochémia: november 2010) - sme realizovali po nasadení
suplementácie rozvetvených aminokyselín BCAA.

•

5. meranie (biochémia + antropometria: január 2011) - sme s hráčmi absolvovali
pribliţ ne 4 týţ dne po ukončení suplementácie rozvetvených aminokyselín BCAA.

54

5 Výsledky práce a diskusia
V našej práci sme u vybraných skupín aktívnych športovcov sledovali vplyv
rozvetvených aminokyselín BCAA podávaných vo forme nutričnej suplementácie na
niektoré

antropometrické

parametrov

sme

a biochemické

zaznamenávali

parametre.

pomocou

prístrojov

Zmeny

antropometrických

pracujúcich

na

základe

bioimpedančnej analýzy (BODYSTAT QuadScan 4000 a VISCAN AB-140). Výsledky
sme priebeţ ne vyhodnocovali aj na základe biochemických markerov. Sledovali sme
extraligových športovcov špecializácie volejbal, basketbal a futbal. Prvá fáza výskumu
sa realizovala pribliţ ne trištvrte roka (od apríla 2010 do januára 2011), no priebeţ né
monitorovanie vybraných skupín športovcov sa realizovalo uţ od roku 2007. V úvode
nášho výskumu sme sledovali aj extraligové volejbalistky UKF Nitra, no vzhľadom na
zmenu trénera a následnú neochotu nového vedenia pokračovať vo výskume, sme
museli spoluprácu orientovať na iných športovcov i trénerov. Náš výskum sme rozdelili
na štyri etapy podľa jednotlivých období monitorovania extraligových športovcov.
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5.1 1. Etapa - výsledky výskumnej práce
V tejto etape výskumnej práce sme u športovcov monitorovali antropometrické
parametre, biochemické markery, spiroergometrické hodnoty a pohybu telesnej vody
počas záťaţ e u extraligových volejbalistov. Nutričná intervencia nebola v tejto etape
aplikovaná.
Základné antropometrické údaje zobrazuje tab. 9. Telesná výška volejbalistov sa
pohybovala od 175 cm do 208 cm, pričom priemerná telesná výška volejbalistov súbore
je 192,5 cm. Telesná hmotnosť sa pohybovala od 70 kg do 100 kg, pričom priemerná
telesná hmotnosť bola 82,6 kg. Hodnoty BMI sa pohybovali od 19,6 po 24,6 kg.m -2,
pričom priemerná hodnota BMI bola 22,9 kg.m -2. Ani u jedného volejbalistu hodnota
BMI nebola mimo fyziologického rozpätia (viď tab. 7) a priemerná hodnota BMI bola
v dolnej polovici fyziologického rozmedzia. Pri porovnaní nami nameraných výsledkov
s nameranými hodnotami hráčov-účastníkov ME 2001 (Nováková 2001) sme zistili, ţ e
hodnoty našich volejbalistov sú s týmito hodnotami v korelácii . Ak berieme do úvahy
iba priemernú hodnotu BMI na rôznych postoch, tak nami nameraná priemerná hodnota
BMI bola hlboko pod týmito priemernými hodnotami (viď tab. 9), čo moţ no hodnotiť
pozitívne. Hodnoty parametra pás sa pohybovali od 75 cm do 94 cm, priemerná
hodnota bola 83,6 cm. Hodnoty parametra boky sa pohybovali od 97 cm po 114 cm,
pričom priemerná hodnota tohto parametra bola 96 cm. Hodnoty indexu pás-boky (tzv.
WHR index) sa pohybovali od 0,76 po 0,86, pričom priemerná hodnota WHR indexu
bola 0,818. Ak porovnáme hodnoty WHR indexu s odporúčanými hodnotami WHR
indexu pre beţ nú populáciu zistíme, ţ e všetci hráči boli hlboko pod normou
odporúčanou pre beţ nú populáciu. Moţ no konštatovať, ţ e namerané antropometrické
hodnoty nášho súboru volejbalistov sú optimálne pre vykonávanie športovej
špecializácie volejbal.
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Tab. 9 Základné antropometrické hodnoty volejbalistov
Hráč

Výška
(cm)
197
183

Hmotnosť
(kg)
80
74

BMI

M. D.
Š. P.

Vek
(roky)
19
19

20,8
22,5

Pás
(cm)
83
81

Boky
(cm)
102
97

WHR
index
0,81
0,84

H. J.

19

191

76

21,2

85

99

0,86

K. M.

20

199

75

19,6

75

99

0,76

H. M.

20

208

85

20,0

89

103

0,86

Sz. R.

19

204

94

22,9

84

106

0,79

Cs. M.

19

180

70

22,0

79

99

0,80

V. I.

23

197

96

24,6

92

109

0,84

Cz. P.

21

203

100

24,3

94

114

0,82

K. Ľ.

17

200

86

21,8

86

106

0,81

K. R.

23

193

85

23,1

82

103

0,80

V. Ľ.

20

188

84

24,1

84

100

0,84

Ť. R.

21

188

81

23,2

82

98

0,84

H. O.

20

175

74

24,6

77

100

0,77

V. P.

32

182

79

24,1

81

98

0,83

Priemer

20,8

192,5

82,6

22,6

83,6

96

0,818

Tab. 10 BMI hráčov a hráčok – účastníkov ME 2001 (spracované podľa
Novákovej, 2001)

Hráč

Muţ i

Ţeny

Hmotnosť
(kg)

Výška
(cm)

BMI

Hmotnosť
(kg)

Výška
(cm)

BMI

Nahrávači
Blokári

86,2
95,2

192,6
203,3

23,9
23,7

67,0
72,8

178,0
187,0

21,1
20,8

Smečiari

88,6

197,2

22,8

72,6

186,2

20,7

Liberá

85,8

189,5

23,8

64,5

174,5

21,2

Výsledky biochemického skríningu sú dokumentované v tab. 11 a 12. Z výsledkov
vyplýva, ţ e všetky parametre lipidového spektra sa nachádzajú vo fyziologickom
rozmedzí, skôr pri jeho dolnej hranici , najmä hodnoty celkového cholesterolu. Hodnoty
AST a ALT ako markerov poškodenia pečeňových buniek sú u všetkých volejbalistov
v norme, ba dokonca na dolnej hranici fyziologického rozmedzia. Mierne zvýšené sú
u niektorých volejbalistov hodnoty GMT, čo je moţ né vysvetliť dlhodobejšie zvýšeným
metabolickým obratom. Hodnoty ALP sú výrazne zvýšené u väčšiny volejbalistov,
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avšak je to pravdepodobne po konzultácii s firmou dodávajúcou pre nás biochemické
sety otázkou inej kalibrácie týchto setov. Hodnoty albumínu a glukózy sú taktieţ
vo fyziologickom rozmedzí, avšak na jeho hornej hranici, čo však opäť koreluje
so zvýšeným metabolickým obratom a zvýšeným príjmom potravy bohatej na
bielkoviny. To koreluje i s hodnotami kreatinínu a urey, ktoré sú tieţ skôr na hornej
hranici fyziologickej normy.
Tab. 11 Parametre biochemického vyšetrenia volejbalistov I.
CH

TG

HDL

LDL

ALT

AST

GMT

ALP

Urea

mmol.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

ukat.l-1

ukat.l-1

ukat.l-1

ukat.l-1

mmol.l-1

Norma

4,2 – 5,2

0,4–2,2

1,4–2,0

0,9-3,9

0,15-0,66

0,04-0,63

0,15-0,83

1.

M. D.

4,40

1,71

1,02

2,56

0,26

0,37

1,10

5,05

6,70

2.

Š.P.

3,88

1,60

1,09

2,17

0,19

0,32

0,85

5,56

5,53

3.

H. J.

3,20

1,51

0,89

1,71

0,12

0,40

0,66

6,65

6,09

4.

K. M.

3,67

1,54

0,94

2,07

0,11

0,34

0,53

4,18

7,01

5.

H. M.

4,10

1,51

1,19

2,42

0,08

0,27

0,70

6,45

3,35

6.

Sz. R.

4,25

1,95

1,01

2,43

0,06

0,23

0,72

4,92

4,46

7.

Cs. M.

4,35

1,95

1,23

2,48

0,19

0,26

1,35

7,61

7,67

8.

V. I.

3,88

1,37

1,16

2,19

0,20

0,32

0,98

4,70

4,31

9.

Cz. P.

3,81

1,66

0,92

2,17

0,11

0,26

0,75

4,42

5,13

10.

K. Ľ.

4,40

1,64

0,87

2,55

0,09

0,28

0,61

7,39

4,77

11.

K. R.

3,81

1,80

1,14

2,13

0,13

0,41

0,55

6,87

4,67

12.

V. Ľ.

4,96

2,08

1,16

2,89

0,13

0,32

0,78

5,79

3,50

13.

Ť. R.

4,46

1,40

1,21

2,58

0,11

0,22

0,88

4,28

4,41

14.

H. O.

4,51

1,49

0,95

2,58

0,28

0,37

1,09

5,27

5,28

15.

V. P.

5,04

1,69

1,04

2,91

0,10

0,30

0,71

4,21

9,65

Hráč
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1,63-4,65 2,49-7,49

Tab. 12 Parametre biochemického vyšetrenia volejbalistov II.

Hráč
Norma

Kreatinín

Albumín

Glukóza

Ca

Mg

Fe

Chloridy

umol.l-1

g.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

mmol.l-1

umol.l-1

mmol.l-1

55 - 115

35 - 55

do 6,0

2,25-2,75

0,66-1,03

6,6-28,6

95 - 107

1.

M. D.

81,90

51,00

6,32

2,50

0,98

27,50

89,70

2.

Š. P.

91,10

52,10

5,20

2,61

0,85

22,60

103,80

3.

H. J.

91,10

49,60

5,49

2,50

0,94

31,30

113,00

4.

K. M.

105,60

49,00

5,04

2,65

0,84

27,90

101,20

5.

H. M.

78,80

47,70

5,04

2,56

0,86

32,00

100,40

6.

Sz. R.

81,90

48,80

4,67

2,71

0,92

31,60

104,20

7.

Cs. M.

94,20

48,10

5,70

2,94

0,93

29,40

99,30

8.

V. I.

89,10

47,70

4,91

2,74

0,89

31,30

100,40

9.

Cz. P.

90,10

49,10

4,91

2,77

0,80

42,90

101,20

10.

K. Ľ.

91,10

48,70

5,95

2,74

0,84

31,60

104,60

11.

K. R.

106,60

49,60

5,45

2,55

0,81

39,50

104,20

12.

V. Ľ.

87,00

49,70

6,11

2,58

0,89

27,50

108,00

13.

Ť. R.

95,30

48,30

5,78

2,56

0,76

37,30

111,50

14.

H. O.

97,30

47,50

5,33

2,60

0,90

50,80

107,70

15.

V. P.

120,00

47,90

5,91

2,77

0,93

30,90

106,50

Výsledky namerané metódou elektrickej bioimpedancie pomocou prístroja
Bodystat QuadScan 4000 sú prezentované v tab. 13 a odráţ ajú telesnú stavbu
jednotlivých volejbalistov, pričom boli hodnotené nasledujúce parametre: aktívna
telesná hmotnosť (ATH), mnoţ stvo tuku v tele, celkové mnoţ stvo telesnej tekutiny
(TBW), mnoţ stvo extracelulárnej tekutiny (ECW), mnoţ stvo intracelulárnej tekutiny
(ICW)

a hodnota

bazálneho

metabolizmu

(BM).

Z výsledkov

vyplýva,

ţe

u volejbalistov v telesnej stavbe výrazne prevláda aktívna telesná hmota, najmä na úkor
výrazne niţ ších hodnôt tuku. Posledným údajom je výdaj energie bazálneho
metabolizmu, od ktorého sa následne bude stanovovať aj optimálny výpočet pre príjem
ţ ivín v potrave v neskorších častiach výskumu.

59

Tab. 13 Telesná stavba hráčov volejbalu (vyšetrenie bioelektrickou impedanciou)
Hráč
M. D.

Š.P.
H. J.

K. M.

H. M.

Sz. R.
Cs. M.
V. I.
Cz. P.
K. Ľ.
K. R.
V. Ľ.
Ť. R.

ATH
kg
%
75,2 94

Tuk
kg
%
4,8
6

TBW
ECW
ICW
BM
(kcal)
%
litre
%
litre
%
litre
69,3 55,4 28,3 22,6 37,9 30,3 2273

75,3

94,1

4,7

5,9

71,5

57,2

29,0

23,2

38,9

31,1

2275

75,1

93,9

4,9

6,1

68,5

54,8

27,9

22,3

37,8

30,2

2270

67,9

91,8

6,1

8,2

70,5

52,2

28,6

21,2

39,3

29,1

2070

68,1

92,0

5,9

8,0

73,0

54,0

29,3

21,7

40,7

30,1

2076

71,1

93,5

4,9

6,5

69,5

52,8

28,3

21,5

38,6

29,3

2159

71,3

93,8

4,7

6,2

74,2

56,4

29,9

22,7

40,9

31,1

2164

71,1

93,6

4,9

6,4

71,2

54,1

28,8

21,9

39,3

29,9

2159

72,4

96,6

2,6

3,4

72,8

54,6

29,5

22,1

40,0

30,0

2195

72,6

96,8

2,4

3,2

75,7

56,8

30,4

22,8

41,5

31,1

2200

72,5

96,7

2,5

3,3

74,3

55,7

30,0

22,5

40,7

30,5

2198

81,8

96,2

3,2

3,8

73,6

62,6

30,0

25,5

39,5

33,6

2455

81,8

96,2

3,2

3,8

73,6

62,6

29,9

25,4

39,6

33,7

2455

82,3

96,8

2,7

3,2

85,6

72,8

30,6

26,0

51,4

43,7

2469

85,8

91,3

8,2

8,7

69,7

65,5

28,3

26,6

38,0

35,7

2566

85,7

91,2

8,3

8,8

68,0

63,9

27,9

26,2

36,9

34,7

2564

64,8

92,6

5,2

7,4

74,6

52,2

29,9

20,9

41,4

29,0

1984

64,7

92,5

5,3

7,5

72,7

50,9

29,1

20,4

40,9

28,6

1981

84,8

87,9

11,6

12,1

69,1

66,3

27,7

26,6

38,4

36,9

2528

84,8

88,3

11,2

11,7

75,2

72,2

29,3

28,1

42,2

40,5

2539

87,9

87,9

12,1

12,1

60,9

60,9

25,0

25,0

34,0

34,0

2625

88,4

88,4

11,6

11,6

65,8

65,8

26,8

26,8

36,2

36,2

2638

79,8

92,8

6,2

7,2

67,0

57,6

27,4

23,6

37,1

31,9

2400

79,7

92,7

6,3

7,3

66,2

56,9

27,2

23,4

36,5

31,4

2397

77,1

90,7

7,9

9,3

70,6

60,0

28,0

23,8

40,1

34,1

2325

77,3

90,9

7,7

9,1

72,6

61,7

28,5

24,2

41,6

35,4

2331

75,1

89,4

8,9

10,6

66,8

56,1

27,0

22,7

37,9

31,8

2270

75,2

89,5

8,8

10,5

68,1

57,2

27,6

23,2

38,1

32,0

2273

74,0

91,3

7,0

8,7

79,9

64,7

29,9

24,2

46,4

37,6

2239

73,2

91,5

6,8

8,5

78,4

62,7

30,5

24,4

44,1

35,3

2217
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V tab. 14 sú zobrazené spiroergometrické vyšetrenia, ktoré ukazujú funkčnú
zdatnosť a stav trénovanosti sledovaných volejbalistov. Hodnoty VO 2 max. sú nad
priemerom beţ nej populácie, ale i beţ ných športovcov, avšak iba 3 volejbalisti takmer
spĺňajú kritériá svetových volejbalistov, pretoţ e podľa Bunca (1999) sa hodnoty VO2
max. pre volejbalistov svetovej špičky pohybujú nad 57,0 ml.kg -1.min-1 (u dorastencov
50,0 – 55,0 ml.kg-1 .min-1 ). V porovnaní s beţ nou populáciou sú hodnoty týchto našich
sledovaných volejbalistov vyššie o 50 %. Sú však športové špecializácie, v ktorých
športovci dosahujú najvyšších hodnôt (VO 2 max. viac ako 70 ml.kg -1 .min-1). Ide
predovšetkým o cyklistiku, kde športovci pracujú neustále na hraniciach anaeróbneho
prahu, ktorý sa vďaka tomu posúva vyššie. U našich respondentov sa hodnoty
anaeróbneho prahu pohybujú v optimálnych hodnotách. Z meraní bolo vidieť aj fakt, ţ e
pokojové hodnoty (ktoré v tab. 15 neuvádzame) boli v niektorých prípadoch veľmi
vysoké, čo svedčí o ľahkej vzrušivosti športovca pred zaťaţ ením, kde predpokladáme,
ţ e skutočné hodnoty pokojového pulzu by boli v priemere pod 60 úderov za minútu, čo
je u športovcov beţ ná hodnota.
Tab. 14 Spiroergometrické vyšetrenie volejbalistov

Hráč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

M. D.
Š. P.
H. J.
K. M.
H. M.
Sz. R.
Cs. M.
V. I.
Cz. P.
K. Ľ.
K. R.
V. Ľ.
Ť. R.
H. O.
V. P.

VO2 max. Aeróbny prah Anaeróbny prah Predpokladané maximum anaeróbného
ml.kg-1 minútová frekv. minútová frekv.
prahu
min-1
srdca
srdca
51,1
50,1
53,6
46,8
46,1
46,1
40,3
44,2
46,4
40,8
46,2
44,9

162
163
166
153
156
143
145,6
147
151
156
162
135

183
173
177
176
175
170
158,4
178
174
183
178
162

201
201
201
200
201
198
199
203
197
200
199
189

Z prvej časti výskumu sme zistili, ţ e extraligoví volejbalisti sú vhodnou vzorkou
pre ďalšie pokračovanie výskumnej úlohy. Preto sme túto vzorku športovcov
porovnávali v druhej časti výskumu s ďalšími športovcami, konkrétne s extraligovým
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basketbalovým druţ stvom SPU Nitra. Sledovali sme antropometrické parametre
jednotlivých športov a taktieţ ich porovnávali so svetovou elitou.

5.2 2. Etapa - výsledky výskumnej práce
V druhej etape výskumnej práce sme u športovcov vzájomné porovnávali
antropometrické parametre extraligových volejbalistov a basketbalistov so svetovou
elitou. Táto fáza výskumu opäť prebehla bez nutričnej intervencie.
Základné vzájomné porovnanie antropometrických údajov medzi basketbali- stami
a volejbalistami zobrazuje tab. 15 a 16. Telesná výška basketbalistov sa pohybuje od
184 do 213 cm, s priemerom 196,32 cm. U volejbalistov sa telesná výška pohybuje od
175,5 do 203,5 cm, s priemerom 189,38 cm. Telesná hmotnosť basketbalistov sa
pohybuje na priemere 90,85 kg, zatiaľ čo u volejbalistov je to len 82,40 kg. V týchto
tabuľkách zároveň porovnávame systolický a diastolický tlak srdca a taktieţ pulzovú
frekvenciu.
Keďţ e antropometrické parametre tých najlepších hráčov na svete v súťaţ i NBA sú
v podstate nedostupné kvôli neústretovým postojom vedenia klubov, tak sme museli
nájsť obdobné porovnávania z 1. Divízie americkej univerzitnej ligy (NCAA), ktorá je
neoficiálnou prípravkou pre hráčov NBA. Najrozsiahlejšia štúdia v tejto 1. Divízii, na
počte 437 basketbalistov ukazuje, ţ e priemerná výška hráčov sa pohybuje na úrovni
195.3 cm a priemerná hmotnosť 91,3 kg (Latin, 1994). Z tohto pohľadu je náš
sledovaný súbor basketbalistov na tom veľmi podobne.
V prípade volejbalistov, je taktieţ veľmi dôleţ itá nadpriemerná telesná výška, ktorá
sa pohybuje v priemere od 195 do 200 cm. Priemerná hmotnosť sa u profesionálnych
hráčov na Majstrovstvách sveta v roku 2002 v prvých troch muţ stvách pohybovala
okolo 87,3 kg a priemerná telesná výška sa pohybovala okolo 196,5 cm. To znamená,
ţ e naši sledovaní hráči volejbalu za týmto trendom mierne zaostávajú zhruba o 7
centimetrov (viď tab. 16).
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Tab. 15 Základné antropometrické hodnoty basketbalistov

Tab. 16 Základné antropometrické hodnoty volejbalistov
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Výsledky namerané metódou bioimpedancie pomocou prístroja Viscan AB-140
sú prezentované v nasledovných tabuľkách 17 a 18. Merali sme hladinu viscerálneho
tuku (v oblasti brucha). Percento tuku v oblasti pása u basketbalistov sa pohybuje na
priemernej úrovni 12% a u volejbalistov na priemernej úrovni 11,79 %. Vzhľadom na
pomerne novú metodiku a unikátnosť prístrojov, sme v dostupnej literatúre nenašli
podobné parametre percenta tuku v oblasti pása na porovnanie. Z relatívne nízkeho
nameraného percenta tuku u hráčoch oboch druţ stiev môţ eme predpokladať, ţ e
i svetová elita disponuje podobnými parametrami.
.
Tab. 17 Hladina a percento

Tab. 18 Hladina a percento

viscerálneho tuku u basketbalistov

viscerálneho tuku u volejbalistov
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5.3 3. Etapa - výsledky výskumnej práce
V tretej etape výskumnej práce sme porovnávali antropometrické parametre
extraligových hráčov futbalu v jednotlivých obdobiach športovej prípravy. Vzhľadom
na takmer jeden rok dlhé sledovanie, nám táto skupina športovcov pomohla pochopiť
súvislosti medzi zmenami vo vybraných antropometrických parametrov v stavbe
športovcov, taktieţ bez nutričnej intervencie.
Základné antropometrické údaje športovcov zobrazujeme v tab. 19. Telesná výška
futbalistov sa pri meraniach pohybovala medzi 169 cm a 198 cm. Priemerná telesná
výška futbalistov v roku 07/2009 bola 181 cm, pričom v roku 6/2010 to bolo 182,66 cm.
Telesná hmotnosť sa v roku 7/2009 pohybovala od 64,5 kg do 91 kg, pričom priemerná
telesná hmotnosť bola v tomto čase 77,71 kg. V roku 01/2010 táto hodnota vzrástla na
78,39 kg, následne v ďalšom meraní klesla na 76,84kg a potom sme v ďalších dvoch
meraniach (05/2010 a 06/2010) zistili opäť zvýšené hodnoty (79,41 kg a 79,01 kg).
Tieto výkyvy si vysvetľujeme na základe športového obdobia, ktoré v jednotlivých
meraniach futbalisti mali a ktoré názorne objasňujeme v tab. 20. Okrem toho sa menil aj
káder hráčov, čo vysvetľuje namerané rozdielnosti.
Namerané hodnoty v oblasti pása sa pohybovali od 69 cm do 88 cm, priemerná
hodnota v roku 07/2009 bola 79,39 cm a v roku 05/2010 sa tento priemer pohyboval
okolo 81,4 cm. Namerané hodnoty v oblasti bokov sa pohybovali od 88 cm po 103 cm,
pričom priemerná hodnota tohto parametra v roku 07/2009 bola 98,07 cm a v roku
05/2010 priemer činil 98,70 cm. Celkovo však moţ no povedať, ţ e namerané
antropometrické hodnoty sledovanej skupiny sú optimálne pre vykonávanie športovej
špecializácie futbal. Z odbornej literatúry je známe, ţ e neexistujú ţ iadne jasné limity
ideálnej telesnej kompozície pre futbal. V praxi má väčšina futbalistov nadpriemerný
telesný vzrast a málo homogénny somatotyp. Futbal je po antropometrickej stránke
najmenej náročný šport. Je dostupný širokým masám, pretoţ e individuálna výkonnosť
sa skladá zo značného mnoţ stva faktorov, čo si nevyţ aduje ţ iadne špecifické fyzické
parametre, ako napríklad v športoch volejbal alebo basketbal. Dobrý futbalista však
potrebuje solídnu úroveň zručností s loptou a dostatočnú aeróbnu i anaeróbnu kondíciu,
a to nie je moţ né bez adekvátnej telesnej stavby.
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Výsledky namerané metódou elektrickej bioimpedancie pomocou prístroja
Bodystat QuadScan 4000, sú prezentované v nasledovných riadkoch tej istej základnej
tabuľky (tab. 19) a zobrazujú telesnú stavbu jednotlivých futbalistov. Porovnávame
merania z júla 2009 a júna 2010.
V tabuľkách sme porovnávali telesnú hmotnosť, mnoţ stvo telesného tuku, aktívnu
telesnú hmotu, bezvodú aktívnu telesnú hmotu a sledovali sme aj hodnoty bazálneho
metabolizmu (BM). Pomocou prístroja Viscan AB-140 sme merali a porovnávali
hladinu viscerálneho tuku (v oblasti brucha), z klinických parametrov sme zisťovali
krvný tlak a frekvenciu srdcového pulzu. Z uvedených výsledkov, ktoré uvádzame
v tabuľke 20, je vidieť celkovo mierny posun v telesnej hmotnosti športovcov, najmä na
tukových podieloch. Kým v júli 2009 sa telesný tuk pohyboval na priemernej úrovni
8,28 %, resp. 10,56 kg, tak v roku 2010 stúpol na 8,65 % resp. 10,95 kg. V odbornej
literatúre a zo štúdií porovnávajúcich telesnú kompozíciu a kvalitu herného výkonu
svetových hráčov sa uvádza, ţ e podiel telesného tuku u excelentne trénovaných hráčov
nepresahuje 10% telesného tuku (Grasgruber a Cacek 2008).
Aktívna telesná hmota (ATH) sa u sledovaných futbalistov pohybovala v priemere
69,43 kg, resp. 89,43 % v prvom meraní. Najniţ šie hodnoty ATH boli namerané
v prvom meraní a najvyššie v roku 05/2010. Bezvodá aktívna telesná hmota (ATH)
mala v prvom meraní priemer 18,37 kg, v treťom meraní 20,11 kg a v poslednom
meraní len 18,84 kg. Športové prípravné obdobie má veľký vplyv na nárast alebo
klesanie ATH a tak isto aj na pomer tukových zloţ iek tela športovcov. Tento jav
objasňuje tab. 20, v ktorej sú vysvetlené fázy športovej prípravy futbalistov. Nárast
tukovej hmoty koreluje s dovolenkovým obdobím športovcov a naopak úbytky ATH
(vodovej aj bezvodovej) sa v týchto dovolenkových obdobiach prehlbujú, alebo naopak
zvyšujú so stúpajúcou kondíciou.
Merania s prístrojom Viscan AB-140 (obvod pásu, % tuku a hladina tuku) sú
v priemere o niečo lepšie. Tie taktieţ uvádzame v spoločnej tab. 19 v priemerných
hodnotách.
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Tab. 19 Priemerné hodnoty antropometrických parametrov za obdobie 07/2009 aţ
06/2010
Sledované parametre a ich
priemerné hodnoty

Výsledok
v roku
07/2009

Výsledok
v roku
01/2010

Výsledok
v roku
03/2010

Výsledok
v roku
05/2010

Výsledok
v roku
06/2010

77,71

78,39

76,84

79,41

79,01

181

181,17

181,31

183,27

182,66

Boky (cm)

98,07

-

-

98,70

-

Telesný tuk (%)

8,28

8,65

8,08

8,62

8,46

Telesný tuk kg

10,56

10,95

10,43

10,82

10,62

Aktívna telesná hmota (kg)

69,43

69,74

68,76

70,88

70,55

Aktívna telesná hmota (%)

89,43

89,05

89,56

89,18

89,37

Aktívna telesná hmota
BEZVODÁ (kg)

18,49

20,56

19,41

20,11

18,84

WHR index

0,809

0,823

0,839

0,817

0,828

Viscan
pás (cm)
%tuku
hladina tuku 7/2009

83,83
12,98
4,74

-

-

Hmotnosť (kg)
Telesná výška (cm)

84,85
12,05
4,43

-

Tab. 20 Charakteristika športového obdobia hráčov futbalu v jednotlivých fázach
merania
Výsledky v roku Výsledky v roku Výsledky v roku Výsledky v roku Výsledky v roku
07/2009
01/2010
03/2010
05/2010
06/2010
Charakteristika koniec letnej
december
ligové zápasy v
koniec ligy,
letná príprava,
daného obdobia prípravy, vysoká
dovolenka,
plnom prúde,
únava,
ťaţ šie tréningy,
a kondičné
úroveň
január zimná ustálená kondícia, dovolenka, zvýšená kondícia
naladenie
kondičných
príprava, vysoká
pravidelné
klesanie kondície
športovcov
schopnosti,
kondícia, ťaţ ké
zaťaţ enie
začiatok novej
tréningy
ligovej súťaţ e

5.4 4. Etapa - výsledky výskumnej práce
Štvrtá etapa výskumnej práce bola zameraná na sledovanie vplyvu rozvetvených
aminokyselín BCAA na niektoré antropometrické parametre u vybraných športovcov
volejbalu a basketbalu. Tu objasňujeme aj súvislosti, ktoré predchádzali zmenám
v antropometrických a biochemických parametroch.
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Tab. 22 znázorňuje všetky najdôleţ itejšie nami sledované parametre. Ide
o kombináciu biochemických markerov a antropometrických parametrov. Základné
výškové a hmotnostné rozdiely sme sledovali v druhej časti našej výskumnej práce,
preto sa nimi opakovane nebudeme zaoberať. Pre pochopenie súvislostí v reţ ime
športovcov znázorňuje tabuľka 21 aj športové obdobia hráčov volejbalu i basketbalu,
v ktorých sme vykonávali jednotlivé intervencie (suplementácia BCAA a výţ ivové
opatrenia).
Tab. 21 Charakteristika športového obdobia hráčov volejbalu a basketbalu
v súvislostiach s jednotlivými fázami antropometrického a biochemického merania
1 meranie apríl 2 merania august
2010
2010
Charakteristika
daného obdobia
a kondičné
naladenie
športovcov

koniec
súťaţ ného
obdobia

začiatok
prípravného
obdobia (I.),
orientácia na
objemovú
prípravu
vytrvalosti a sily

3 merania okt.
2010
druhá fáza
prípravného
obdobia (II.),
orientácia na
rýchlosť
a dynamiku

4 merania nov.
2010

5 meraní január
2011

súťaţ né obdobie
začiatok
(od konca sept.
prípravného
do 15 decembra), obdobia (III.),
krátky oddych kondičné zloţ ky
počas
od 15.12 do 15.1.
vianočných
sviatkov

Naše metodické kroky vo výskumnej práci
Metodický popis
odber krvi,
našich krokov antropo. merania

odber krvi

odber krvi,
odber krvi po 10antropometrické
tich dňoch
merania, začiatok suplementácie
suplementácie
BCAA na 6
týţ dňov

odber krvi,
antropometrické
merania po 30tich dňoch od
ukončenia
suplementácie
BCAA

Tab. 22 Najdôleţitejšie nami sledované parametre v súvislostiach s vplyvom
rozvetvených aminokyselín BCAA
Biochémia

Telesné parametre

Bodystat

Viscan

Albumín (g.l-1)

Hmotnosť (kg)

Celkový tuk (kg)

Prealbumín (g.l-1)

Pás (cm)

Aktívna telesná hmota Tuk (%)
bezvodá [ATH b.v.] (kg)

Cholesterol
(mmol.l-1)

Boky (cm)

Masa bunkovej hmoty
(kg)
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Pás (cm)

Hladina viscerálneho
tuku

Pri sledovaní antropometrických zmien v telesnej stavbe športovcov sme
podrobnejšie súvislosti hľadali aj v biochemických markeroch. Je všeobecne známe, ţ e
ak športovci majú správne zostavenú suplementáciu i výţ ivový reţ im, tak sa zvyšujú
ich rôzne pohybové schopnosti (Applegate a Grivetti, 1997; Campbell a i., 2007).
Dôvodom sú lepšie podmienky pre anabolický metabolizmus, ktorý preferuje tvorbu
funkčnej svalovej hmoty, ktorá následne zlepšuje fyzické schopnosti športovcov. Táto
zmena sa ukazuje aj v podobe zvýšenia sérových hladín nutričných markerov konkrétne
albumínu, prealbumínu, a i. (Biolo a i. 1997; Moore a i., 2009; Phillips a i., 1999).
Obrázok číslo 5 a 6 znázorňuje sérové hladiny albumínu v jednotlivých meraniach
volejbalistov i basketbalistov. Nami namerané parametre albumínu sa pohybovali od
minimálnych hodnôt 38,09 g.l-1 aţ po maximálne hodnoty 78,48 g.l-1 . Na obrázku 5 a 6
znázorňujeme výsledok štyroch odberov krvi s následným vyhodnotením.
Sérové hladiny albumínu spolu s prealbumínom sú citlivým indikátorom stavu
orgánových bielkovín. Vrcholoví športovci si takýto deficit nemôţ u dovoliť nielen
z hľadiska podávania vysokých fyzických výkonov, ale aj z hľadiska zdravotného
(Levenhagen a i., 2002).
Jedna z teórií dáva do súvislosti aj centrálnu únavu so zvýšenou hladinou
mozgového serotonínu, kde napríklad aj albumín zohráva dôleţ itú úlohu. Vrcholoví
športovci sú často vystavovaní fyzickej námahe z náročných tréningov. Počas veľkej
námahy sa zvyšuje produkcia voľného tryptofánu, ktorý prestupuje vo zvýšenom
mnoţ stve cez bariéru medzi mozgom a krvou (Davis, 1995). Dôleţ itým faktorom
v tomto zvýšenom vstrebávaní tryptofánu je jeho nárast v plazme v pomere k BCAA,
pretoţ e všetky tieto látky sa viaţ u na rovnaké mozgové prenášače. Čím viac tryptofánu
vstúpi do mozgu, tým väčší a skorší nástup únavy športovec pocíti. Tento pomer sa
mení v priebehu cvičenia, kedy svaly spaľujú BCAA a tieţ aj mastné kyseliny. Čím viac
je v obehu mastných kyselín (najmä vďaka dlhotrvajúcej svalovej práci), tým viac
vytesňujú tryptofán z jeho väzobného miesta na molekule albumínu. Predpokladá sa, ţ e
suplementáciou BCAA najmä pred cvičením, moţ no zabrániť poklesu plazmových
BCAA, vďaka čomu sa zmierni nárast voľného tryptofanu na úkor BCAA v plazme.
Tak sa zníţ i pravdepodobnosť nástupu únavy, ktorá sa dáva do súvislosti so zvýšenými
hladinami mozgového serotonínu (Davis, 1995).
Na obrázkoch 5 a 6 názorne poukazujeme, ako sa hladina sérového albumínu
zvyšovala v čase masívneho pouţ ívania BCAA a naopak zniţ ovala hneď potom, ako
sme suplementáciu BCAA u športovcoch ukončili. Posledné meranie bolo realizované
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aţ 30 dní po ukončení suplementácie BCAA. U dvoch hráčov volejbalu sa obsah
albumínu v sére vymykal norme a preto naše sledovanie mierne skresľovali (vysoké
hodnoty albumínu v prvých dvoch meraniach). Predpokladáme, ţ e títo dvaja hráči
pouţ ívali BCAA aj pred tým, ako sme ich hromadne nasadili všetkým hráčom hneď po
treťom meraní, čo však popreli (nepriznali).

Obr. 5 Nárast a pokles obsahu albumínu v sére u hráčov volejbalu

Obr. 6 Nárast a pokles obsahu albumínu v sére u hráčov basketbalu
Na obrázkoch číslo 7 a 8 sú znázornené zmeny sérových sérových hladín
prealbumínu. Prealbumín sa syntetizuje v pečeni a slúţ i ako väzobný proteín pre tyroxín
a retinol - viaţ uci proteín. Jeho koncentráciu v sére ovplyvňuje kapacita pečene a je
výrazne zníţ ená pri malnutrícii (nedostatok bielkovín). Prealbumín je citlivejším
ukazovateľom deficitu proteínov ako albumín (Zadák 2002). Nami namerané hodnoty
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sa pohybujú od minimálnych hodnôt 0,098 g.l-1 aţ po maximálne hodnoty 0,295 g.l-1.
Tendencia má stúpajúci krivku aj v poslednom vyšetrení 30 dní po ukončení
suplementácie, čo si vysvetľujeme pretrvávaním, resp. dobiehaním naštartovaného
zvýšeného metabolizmu.

Obr. 7 Nárast a pokles obsahu prealbumínu v sére u hráčov volejbalu

Obr. 8 Nárast a pokles obsahu prealbumínu v sére u hráčov basketbalu
Ďalším sledovaným parametrom bol transferín. Z obrázkov 9 a 10 je vidieť, ţ e jeho
vývoj v priebehu sledovania má je podobný vývoju hodnôt prealbumínu. Taktieţ
predpokladáme, ţ e ide o zotrvačnú činnosť naštartovaného metabolizmu, čo sa ukazuje
u oboch sledovaných skupinách podobne. Podľa niektorých odborných zdrojov, je
transferín viac senzitívny indikátor stavu malnutrície, ako albumín. Dôvodom je jeho
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kratší polčas rozpadu (8 aţ 9 dní) v porovnaní s albumínom (19 aţ 20 dní) (McFarlane
a i., 1978). V našich výsledkoch sa však ukazuje, ţ e hodnoty transferínu sa u oboch
skupinách športovcov udrţ ujú v stúpajúcej krivke pribliţ ne rovnako aj po ukončení
suplemetácie. Dôvodom na vysvetlenie stúpajúcich hodnôt môţ u byť aj iné
biochemické parametre z krvného séra, ktoré môţ u mať priamy vplyv na transferín
a jeho zvyšovanie (napr. ţ elezo), tie sme však v našej práci neskúmali.

Obr. 9 Nárast a pokles obsahu transferínu v sére u hráčov volejbalu

Obr. 10 Nárast a pokles obsahu transferínu v sére u hráčov basketbalu
Ďalším nami sledovaným parametrom bol celkový cholesterol (HDL zloţ ka + LDL
zloţ ka). Výsledky zobrazujeme v obrázkoch 11 a 12. kde sme namerali najniţ šie
hodnoty 2,72 mmol.l-1 a najvyššie hodnoty 7,61 mmol.l-1. V súvislostiach s celkovou
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ţ ivotosprávou je moţ né konštatovať, ţ e nielen BCAA, ale aj súhra celkovo lepších
výţ ivových opatrení majú v ţ ivotospráve športovca pozitívny efekt, čo má vplyv aj na
zniţ ovanie hladiny cholesterolu. Športovci boli pred nasadením suplementácie BCAA
prednáškou riadne poučení aj o výţ ivových opatreniach, ktoré sme pre nich zostavili
v podobe vzorového jedálneho lístka na 2 týţ dne, ktorý pouţ ívali počas suplementácie
BCAA (viď Príloha 3).

Obr. 11 Nárast a pokles obsahu cholesterolu v sére u hráčov volejbalu

Obr. 12 Nárast a pokles obsahu cholesterolu v sére u hráčov basketbalu
Vývoj zmien telesnej hmotnosti, ako jedného z antropometrických parametrov,
znázorňujú obrázky 13 a 14. Vzájomné porovnávanie antropometrických parametrov
extraligových volejbalistov a basketbalistov so svetovou elitou sme realizovali v druhej
časti našej výskumnej práce. Zistili sme, ţ e u tých nami sledovaných športovcov, ktorí
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mali relatívne ideálne parametre výšky, hmotnosti a minimum telesného tuku, sme
nenamerali štatisticky veľmi významné zlepšenia. Avšak u tých športovcov, ktorí mali
zvýšené mnoţ stvo neţ iadúceho telesného tuku, sme zaznamenali pozitívne zmeny. To
sme spozorovali najmä u volejbalistov, ktorí sa našimi odporúčaniami riadili
zodpovednejšie ako skupina basketbalistov. Najniţ šie hodnoty telesnej hmotnosti sme
namerali 64,5 kg, zatiaľ čo najvyššie 111,9 kg.

Obr. 13 Nárast a pokles telesnej hmotnosti u hráčov volejbalu

Obr. 14 Nárast a pokles telesnej hmotnosti u hráčov basketbalu
Ďalším sledovaným antropometrickým parametrom bol obvod pásu športovcov
volejbalu a basketbalu v centimetroch. Ani pri tomto antropometrickom parametri sme
nezaznamenali štatisticky významné zmeny, je však moţ no pozitívne skonštatovať, ţ e
v priebehu obdobia sledovania došlo k zníţ eniu obvodu pása v priemere zhruba o 2 cm.
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Najniţ šie namerané hodnoty boli 90 cm, zatiaľ čo najvyššie hodnoty sa pohybovali na
úrovni 113 cm. Tieto výsledky sme zachytili v obrázkoch 15 a 16. Podobné nevýrazné
odchýlky v centimetroch u športovcoch, sme zachytili aj prístrojom Viscan v oblasti
pása. Ide o oblasť tela, kde sa na rozdiel od športujúcich ţ ien u muţ ov nekoncentruje
také významné mnoţ stvo tuku.

Obr. 15 Nárast a pokles obvodu pása u hráčov volejbalu

Obr. 16 Nárast a pokles obvodu pása u hráčov basketbalu
Pomocou prístroja BODYSTAT QuadScan 4000 sme sledovali vývoj v troch
nasledujúcich ukazovateľoch: meranie hladiny celkového tuku, meranie aktívnej
telesnej hmoty bezvodej a masy bunkovej hmoty. Kým posledné dva uvedené
ukazovatele majú vzťah k svalovej hmote, mnoţ stvo tuku v pomere k ostatným dvom
svalovým ukazovateľom je určujúce pre posudzovanie celkových moţ ností pre agilitu
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(dynamiku) pohybu športovca. Čím je tento pomer výraznejší (minimum tuku,
maximum funkčných svalov), tým sa utvára predpoklad pre lepšie športové výkony
(Lawrence, 2002). Na obrázkoch číslo 17 a 18 sme zaznamenali výsledky sledovania
celkových hodnôt tuku v kilogramoch na tele športovcov počas sledovaného obdobia.
Minimálne hodnoty sa pohybovali okolo 2 kg tuku a maximálne hodnoty 19,6 kg. To
znamená, ţ e medzi športovcami bol veľmi veľký rozdiel v tukovej hmote, čo sme
spozorovali najmä u basketbalových hráčov. Grafické krivky znázorňujú vývoj úbytku
mnoţ stva

celkového

tuku

v skupinách

sledovaných

športovcov.

Zatiaľ

čo

u basketbalistov sme nezaznamenali výrazné zmeny, volejbalisti vykázali výrazné
zníţ enie tukových zásob. Túto zmenu v antropometrických parametroch povaţ ujeme za
veľmi významnú a pozitívnu.

Obr. 17 Nárast a pokles celkového tuku u hráčov volejbalu

Obr. 18 Nárast a pokles celkového tuku u hráčov basketbalu
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Ďalším sledovaným parametrom bola aktívna telesná hmota bezvodá (ATH
b.v.). Parameter ATH b.v. patrí medzi parametre vypočítavané a je priamo závislý na
aktuálnom stave hydratácie probanda a preto sa jeho sledovanie odporúča pri skúmaní
správnej

hydratácie.

Po

ukončení

nášho

výskumu

a vyhodnotení

výsledkov

antropometrických meraní ATH b.v. a bunkovej masy, ktoré v štvrtom meraní neboli
zahrnuté do výskumného protokolu (boli zahrnuté len odbery krvných vzoriek za
účelom posudzovania vývoja nutričných biochemických markerov), sa domnievame, ţ e
zmeny ukazovateľov (ATH b.v. a masa bunkovej hmoty) v obrázkoch 19, 20, 21 a 22,
by pri štvrtom meraní mohli preukázať štatisticky ešte významnejšie odchýlky, ako sme
namerali pri vopred zadefinovanom postupe Z grafov je však vidieť, ţ e s odstupom času
30 dní po ukončení suplementácie BCAA klesala najmä masa bunkovej hmoty.
Poukazuje to na úbytok obsahu svalovej hmoty, čo je v korelácii s vývojom nami
meraných nutričných markerov (albumín a prealbumín). Aj v dotazníkoch nám
športovci uvádzali subjektívne pocity slabšej regenerácie a schopnosti zotavovať sa do
ďalšieho tréningu/zápasu. Tieto pocity sa im dostavili presne v období 30 dní po
povinnom vysadení suplementácie BCAA, čo bolo podmienené našimi metodickými
pokynmi.

Obr. 19 Nárast a pokles aktívnej telesnej hmoty (bezvodá) (ATH b.v.) u hráčov
volejbalu
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Obr. 20 Nárast a pokles aktívnej telesnej hmoty (bezvodá) (ATH b.v.) u hráčov
basketbalu

Obr. 21 Nárast a pokles masy bunkovej hmoty u hráčov volejbalu

Obr. 22 Nárast a pokles masy bunkovej hmoty u hráčov basketbalu
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Ďalšie antropometrické parametre, boli merané prístrojom VISCAN AB-140, a to
percento tuku a hladna viscelárneho tuku ,obe v oblasti pása. V týchto parametroch sme
pri výskume zaznamenali len minimálne odchýlky. Domnievame sa, ţ e oblasť pása
patrí medzi tie oblasti tela, kde je mnoţ stvo viscerálneho tuku regulované
metabolickými mechanizmami v dlhšom časovom období, presahujúcom trvanie našej
výskumnej úlohy. Naše zistenia z tretej časti výskumnej práci, ţ e mnoţ stvo tukových
zásob hráčov futbalu presne koreluje s prípravným obdobím na základe vzťahu: menej
pohybu = viac tuku, podporujú aj v prípade záverečných meraní u volejbalistov
a basketbalistov zaznamenané zvýšenie (i keď iba minimálne) hladiny viscerálneho tuku
a percento tuku. Taktieţ

sa domnievame, ţ e po ukončení našich nutričných

suplementačných intervencií sa čiastočne zhoršila regeneračná schopnosť športovcov,
čo by mohlo vysvetľovať tento ich dotazníkom zachytené pocity. Na obrázkoch 23, 24,
25 a 26 sú znázornené jednotlivé namerané výsledky. Zistili sme však, ţ e k výrazným
prírastkom na tukových zásobách nedošlo. Vysvetlením by mohlo byť, ţ e počas
suplementačnej intervencie BCAA mohli byť metabolické procesy v organizme
športovcov nasmerované preferenčne k tvorbe svalovej hmoty, zatiaľ čo po ukončení
suplementácie (relatívny úbytok nutričného príjmu aminokyselín) uţ mohlo dôjsť k ich
čiastočnému presmerovaniu aj v prospech tvorby tukového tkaniva.

Obr. 23 Nárast a pokles percenta tuku v oblasti pása u hráčov volejbalu
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Obr. 24 Nárast a pokles percenta tuku v oblasti pása u hráčov basketbalu

Obr. 25 Nárast a pokles hladiny viscerálneho tuku u hráčov volejbalu

Obr. 26 Nárast a pokles hladiny viscerálneho tuku u hráčov basketbalu
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V čase posledného merania sme v našom výskume poţ adovali od športovcov
vyplnenie nami pripraveného dotazníka (viď Príloha 3). V ňom sme sa športovcov
pýtali na okolnosti súvisiace s dodrţ iavaním suplementačného reţ imu, výţ ivových
opatrení ako aj ich subjektívne pocity, ktoré zaznamenali počas sledovaného obdobia.
Najdôleţ itejšie otázky a odpovede z vyhodnotenia dotazníka sme znázornili v tab. 23.
V otázkach zameraných na pravidelnosť pouţ ívania rozvetvených aminokyselín BCAA
v čase trvania výskumu, aţ 15 športovcov odpovedalo, ţ e ich uţ ívali na 90 aţ 100 %,
dvaja na 60 aţ 80 % a iba jeden športovec na 30 aţ 50 %., čo bola pre validitu nášho
výskumu dôleţ itá informácia. Slabší však bol prístup športovcov k navrhnutej zmene
výţ ivového plánu, ktorý na 90 aţ 100 % nedodrţ iaval nikto. Trom športovcom sa
podarilo výţ ivový program realizovať na 60 aţ 80 %, štyria na 30 aţ 50 % a zvyšok
športovcov program nedodrţ iavalo vôbec pre rôzne dôvody (čas, financie, mali vlastné
výţ ivové programy). Pozitívne sa však ukázali ich subjektívne pocity počas pouţ ívania
rozvetvených aminokyselín BCAA. Dvaja uviedli, ţ e na tréningoch viac vládzu, ôsmi
uviedli, ţ e sa im zdala regenerácia po záťaţ i rýchlejšia a ostatní uvádzali lepšiu
psychickú pohodu, pocit zvýšenej kondície. Traja športovci nepocítili ţ iadne veľké
zmeny a traja ich uţ brali aj pred tým. Subjektívne pocity športovcov nás zaujímali aj
po nutnom vysadení suplementácie BCAA. Aţ deviatim športovcom sa zdalo, ţ e ich
schopnosť regenerovať mierne klesla, trom sa zdalo, ţ e ich schopnosť regenerovať dosť
výrazne klesla a štyria z nich nezaznamenali ţ iadne rozdiely. V otázkach ťaţ kostí, ktoré
by im spôsobovali rozvetvené aminokyseliny, len jeden športovec uviedol, ţ e mal
zvýšenú plynatosť, inak všetci znášali aminokyseliny BCAA dobre.
Popri objektívnych zmenách biochemických či antropometrických ukazovateľov
v priebehu suplementácie rozvetvenými aminokyselinami (BCAA), boli pre nás dôleţ ité
aj ich subjektívne pocity.
Z uvedených odpovedí vyplýva, ţ e aj v oblasti vnútorných pocitov došlo
k pozitívnym zmenám, ktoré uvádzali samotní športovci.
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Tab. 23 Odpovede športovcov na otázky z dotazníka po skončení výskumu
1. Ako pravidelne si počas sledovaného obdobia bral aminokyseliny BCAA
A) na 90 aţ 100%
B) na 60-80%
C) na 30-50%
D) nebral som vôbec, pretoţ e:

Počty odpovedí:

2. Aké zmeny si zaznamenal počas uţ ívania BCAA
A) na tréningoch som viac vládal
B) moja regenerácia po záťaţ i bola rýchlejšia
C) bol som menej unavený z ťaţ kých turnajov alebo tréningov
D) bol som v lepšej psychickej pohode
E) mal som pocit lepšej fyzickej kondície
F) nepocítil som ţ iadne veľké zmeny
G) BCAA som uţ bral pred tým, takţ e som veľké zmeny nezaznamenal
H) napíš inú odpoveď

Počty odpovedí:
2
8
2
2
4
3
3
0

3. Ako veľmi sa ti darilo dodrţ iavať výţ ivový plán ktorý sme pre teba
pripravili?
A) na 90 aţ 100%
B) na 60-80%
C) na 30-50%
D) nedodrţ iaval som vôbec
E) Ak si ho nedodrţ iaval, uveď prosím dôvody

Počty odpovedí:

4. Aké si mal pocity počas 30-tich dní, keď si musel povinne BCAA vysadiť?
A) zdalo sa mi, ţ e moja schopnosť regenerovať mierne klesla
B) zdalo sa mi, ţ e moja schopnosť regenerovať dosť výrazne klesla
C) zdalo sa mi, ţ e sa to odrazilo aj na mojej športovej výkonnosti
D) nezaznamenal som ţ iadny rozdiel
E) ak máš inú odpoveď napíš

15
2
1
1 (zranenie počas
celého testu)

0
3
4
6
6 (nedostatok času a
financií, hlad, mal
vlastný)
Počty odpovedí:

9
3
0
4
0
5 Mal si pri uţ ívaní BCAA nejaké ťaţ kosti alebo nepríjemné pocity?
Počty odpovedí:
A) nie
17
B) áno, tieto:
1 (vetry)
6. Myslíš si, ţ e je nutné pre športovcov uţ ívať takéto prípravky?
Počty odpovedí:
A) áno
všetci
B) nie
0
C) neviem
0
7. Bol by si ochotný aj v budúcnosti zúčastniť sa takéhoto výskumu?
Počty odpovedí:
A) áno
15
B) nie, pretoţ e:
3 (nemá rád odber krvi,
nemá čas)
8. Budeš ďalej v budúcnosti sám od seba uţ ívať naďalej prípravky typu BCAA? Počty odpovedí:
A) áno
11
B) určite áno
4
C) nie
0
D) určite nie
0
E) neviem
4

Poznámka: na odpovede bolo moţ né odpovedať výberom viacerých odpovedí a na
niektoré otázky nám športovci neuviedli odpovede.
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Práca takéhoto zamerania u týchto nami vybraných skupín vrcholových športovcov
(basketbal a volejbal), obdobného rozsahu a zvolenej metodiky, nebola pravdepodobne
doposiaľ realizovaná, preto na porovnania pouţ ívame podobne orientované práce iných
autorov.
Vo výsledkoch práce sme zaznamenali pozitívne metabolické odozvy na úrovni
biochemických markérov nutričného stavu

(krvná plazma), ktoré korešpondujú aj

s výsledkami prác iných vedcov (Ohtani a i. 2006). Na základe týchto výsledkov sa dá
predpokladať, ţ e zvýšenie hodnôt týchto krvných markerov (najmä albumínu
a prealbumínu), môţ e byť v spojené s pozitívnym ovplyvnení výkonnosti športovcov
dvoma moţ nými spôsobmi:
priamoúmerne v oddialení únavy a subjektívnych pocitoch: "vládzem viac
a rýchlejšie regenerujem" (Matsumoto a i., 2009; Newsholme a i., 1991; Davis,
1995; Kreider, 1998; Gleeson, 2005; Gastmann a Lehmann, 1998; Kreider,
1998; Shimomura a i., 2006; Ohtani a i., 2006 a iní)
nepriamoúmerne v zmene antropometrických parametrov: zníţ enie mnoţ stva
celkového tuku, zvýšenie mnoţ stva zloţ iek funkčnej svalovej hmoty: aktívnej
telesnej hmoty bezvodej a masy bunkovej hmoty, zlepšenie imunity a celkového
zdravotného stavu (Bassit a i., 2002; Ohtani a i., 2001; Ohtani a i., 2006 a iní).

Na základe výsledkov nášho výskumu sme dospeli k záveru, ţ e nami realizovaná
nutričná a najmä suplementačná intervencia rozvetvenými aminokyselinami BCAA
mala štatisticky významné pozitívne odozvy na niektoré antropometrické parametre
u vybraných skupín športovcov. To je v zhode s mnohými podobnými prácami, ktoré
dokazujú efekt rozvetvených aminokyselín BCAA a ich vplyv aj na vylučovanie
dôleţ itých anabolických hormónov (rastový hormón, inzulín, testosterón), ktoré
následne významne ovplyvňujú dôleţ ité antropometrické parametre ako nárast funkčnej
svalovej hmoty a redukciu telesného tuku (Carlson a i., 1989; Garlick a Grant, 1988;
Iwasaki a i., 1987; Merimee a i., 1969).
Za najdôleţ itejšie antropometrické parametre, ktoré absolútne ovplyvňujú športový
výkon kaţ dého atléta, povaţ ujeme:
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1. minimum podkoţ ných zásob tuku na celom tele, včítane viscerálneho tuku aj
v oblasti pása (Palo a i., 2001; Shimomura a i., 2004 a iní).
2. dostatok funkčnej svalovej hmoty: bezvodá aktívna telesná hmota a masa bunkovej
hmoty (Blomstrand a i., 2006; Carlson a i., 1989; Garlick a Grant, 1988; Iwasaki a i.,
1987; Merimee a i., 1969 a iní)
Vďaka tretej časti našej výskumnej práce (merania v skupine futbalových hráčov)
však vieme, ţ e zmeny týchto kľúčových antropometrických parametrov (pokles, resp.
vzostup), sú vysoko determinované typom prípravného obdobia (t.j. objemom, typom
a dĺţ kou trvania záťaţ e, ktorá provokuje zvyšovanie kondície). Dá sa predpokladať, ţ e
pokiaľ športovec nemá dostatok vonkajších tréningových podnetov, nebudú sa výrazne
zlepšovať (ak vôbec) ani dôleţ ité antropometrické parametre, ktoré jeho výkon
determinujú bez ohľadu na to, či vyuţ íva suplementáciu rozvetvených aminokyselín
BCAA, alebo nie. To znamená, ţ e jeho výkon bude stagnovať, alebo upadať (Fořt,
2005; Findeisen a i., 1976; Volkov, 1977; Glesk, Harsányi, 1994; Štulrajter, 1995).
Rovnako

ako

zmeny

objektívnych

biochemických

či

antropometrických

ukazovateľov pri suplementácii rozvetvenými aminokyselinami u športovcov, boli pre
nás dôleţ ité aj ich subjektívne pocity.
Z odpovedí športovcov na otázky nami zostaveného dotazníka vyplýva, ţ e aj vo
svojich subjektívnych pocitoch sami popisovali vo väčšine prípadov pozitívne zmeny
mierneho alebo významnejšieho charakteru. Toto bolo súčasne dokumentované aj
v zmenách objektívne nameraných biochemických ukazovateľov, sú v súlade s prácami
iných autorov (Matsumoto a i., 2009; Newsholme a i., 1991; Davis, 1995; Kreider,
1998; Gleeson, 2005; Gastmann a Lehmann, 1998; Kreider, 1998; Shimomura a i.,
2006; Ohtani a i., 2006 a iní).
Nami namerané výsledky dobre korešpondujú s viacerými výskumnými prácami
citovaných zahraničných autorov. Zameranie nášho výskumu je však ojedinelé (v rámci
Slovenska pravdepodobne jedinečné), nakoľko aj iné, zahraničné štúdie zameriavali
svoju pozornosť na vplyv suplementácie rozvetvených aminokyselín BCAA najmä
u vytrvalostných alebo silových športovcov. Zatiaľ sa nám z dostupnej literatúry
nepodarilo nájsť práce, ktoré by sa orientovali na basketbal, volejbal, alebo dokonca
futbal.
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6 Návrh na vyuţitie výsledkov
Z našej predloţ enej práce vyplýva niekoľko zásadných poznatkov, ktoré môţ u
významne

prispievať

k ovplyvneniu

výkonnosti

športovcov.

Zistili

sme,

ţe

suplementácia rozvetvených aminokyselín BCAA môţ e významne ovplyvňovať:


niektoré antropometrické parametre športovcov (zvýšenie aktívnej svalovej
hmoty, zníţ enie mnoţ stva podkoţ ného i viscerálneho tuku),



niektoré sérové biochemické ukazovatele nutričného stavu (zvýšenie hladín
albumínu, prealbumínu a transferínu, zníţ enie hodnôt sérového cholesterolu),



subjektívne pocity športovcov v zmysle "vládzem viac, zdá sa mi, ţ e regenerujem
rýchlejšie".

Na základe našich zistení navrhujeme nasledovné odporúčania:


väčšinu obdobia v roku zváţ iť, popri beţ nom nutričnom reţ ime športovca,
vo väčšej miere aj suplementáciu rozvetvenými aminokyselinami BCAA,



aminokyseliny BCAA pouţ ívať pravidelne najmä v obdobiach ťaţ kých tréningov
(prípravné obdobie) a v čase keď vrcholí súťaţ né obdobie,



aminokyseliny BCAA pouţ ívať tesne pred a hneď po kaţ dom tréningu alebo po
súťaţ i,



aminokyseliny BCAA konzumovať výhradne na lačný ţ alúdok a zapiť ich
s dostatkom tekutín (aspoň 2-3 dl),



aminokyseliny BCAA dávkovať v mnoţ stvách aspoň 4 tbl. pred a 4 tbl. po záťaţ i



aminokyseliny BCAA pouţ ívať aj v dňoch, kedy nie je tréningové zaťaţ enie
(podpora regenerácie a urýchlenie javu superkompenzácie),



na základe našich odporúčaní dodrţ iavať aj základné zásady stravovania, ktoré
sme pre športovcov tejto špecializácie (volejbal, basketbal) vypracovali, aby
súčinnosť vplyvu rozvetvených aminokyselín a celkovej ţ ivotosprávy (výţ ivy),
pomáhali dosahovať regeneračné maximum.
Naša práca môţ e byť prínosom pre prax v oblasti vrcholového športu. Naše

výstupy sme sa rozhodli zhrnúť do praktickej príručky. Túto príručku dostanú športovci,
ktorí sa nášho výskumu zúčastnili a taktieţ bude bezplatne dostupná na niektorých
webových stránkach (viď Príloha 5).
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7 Záver práce
Sledovanie nutričného statusu a princípov aplikovanej výţ ivy u vrcholových
športovcov patrí medzi jednu z dôleţ itých oblastí v manaţ mente ich dlhodobej prípravy
na vrcholné športové výkony, vrátane procesov regenerácie. Príspevkom našej
dizertačnej práce v tejto rozsiahle oblasti je výskum vplyvu rozvetvených aminokyselín
BCAA na niektoré antropometrické a biochemické parametre u vybraných skupín
vrcholových športovcov. Zistili sme, ţ e rozvetvené aminokyseliny BCAA, majú
výrazný pozitívny vplyv na niektoré objektivizované antropometrické a biochemické
ukazovatele športovcov, pri súčasnej korelácii v zaznamenaných v subjektívnych
pocitoch športovcov.
I keď sú obe sledované športové disciplíny (volejbal a basketbal) vo svojej podstate
značne rozdielne, zistené a predloţ ené výsledky v našej práci vykazujú známky
podobnosti. Na základe dosiahnutých výsledkov sme dospeli k nasledovným záverom:
1.

dôslednou

suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je moţ né

dosiahnuť zmeny v niektorých vybraných antropometrických parametroch
vrcholových športovcov, kde za najdôleţ itejšie výsledky povaţ ujeme zvýšenie
objemu svalovej hmoty za súčasného zníţ enia obsahu podkoţ ného tuku (najmä
u jedincoch, ktorí v čase výskumu mali na tele zvýšené mnoţ stvo tuku),
2.

dôslednou suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je moţ né pozitívne
ovplyvniť aj hladinu vybraných biochemických markerov nutričného stavu
športovcov (albumín, prealbumín, cholesterol), ktoré môţ u zohrávať dôleţ itú
úlohu aj v procesoch skorej regenerácie,

3.

nami navrhované nutričné intervencie (suplementácia BCAA, jedálny lístok),
zanechali pozitívne zmeny v niektorých antropometrických parametroch telesnej
stavby vybraných skupín vrcholových športovcov (zníţ ený celkový aj viscerálny
tuk, zníţ enie obvodu pás a boky, zvýšená aktívna telesná hmota a masa bunkovej
hmoty).
Po vykonaní tohto výskumu sme dospeli k záveru, ţ e nami uvedená nutričná

a hlavne suplementačná intervencia rozvetvenými aminokyselinami BCAA, mala
štatisticky významné pozitívne odozvy na nami sledované niektoré antropometrické
a biochemické parametre u vybraných skupín športovcov. V dotazníkovom prieskume
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mala súčasne i pozitívne dopady na subjektívne pocity športovcov zapojených do
aktívneho tréningového procesu počas obdobia nášho výskumného projektu.
V závere práce by sme radi skonštatovali, ţ e výsledky našej práce by mohli vo svoj
prospech vyuţ iť nie len samotní športovci, ale aj študenti výţ ivy, záujemcovia o výţ ivu,
športoví tréneri a moţ no aj športoví lekári. Na akademickej pôde Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity má naša práca významný prínos pre rozvoj vedeckej
výţ ivy vzhľadom na jej ojedinelý charakter i metodiku.
Naše vedecké zistenia sme sa preto pokúsili spracovať do veľmi zrozumiteľnej
a jednoduchej príručky, ktorá má slúţ iť všetkým zainteresovaným stranám ako
praktický výstup nášho výskumu. Príručka môţ e byť vhodnou pomôckou pre všetkých
záujemcov, ktorých bliţ šie zaujíma problematika a aplikovanie princípov vedeckej
výţ ivy u vrcholových športovcov. Príručka je súčasťou tejto dizertačnej práce (viď
Príloha 5).
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Príloha 3 Vzor dvoj týţ dňového stravovania pre športovcov volejbal a basketbal
(základná nutričná a suplementačná intervencia)
Párny týţ deň
Pondelok:
Raňajky: varené ovsené vločky s maslom, medom a orechmi (recept č. 11)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: banán + orechy, proteínová tyčinka
Obed: cestoviny s tvrdým syrom a zeleninou + zeleninová polievka
Olovrant: biely jogurt + ovsené vločky + ľanové semiačka
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: tuniak + listový šalát s olivovým olejom, ak je vysoká únava tak aj pečivo
2. večera: cottage syr biely
Utorok:
Raňajky: vodové pečivo + maslo, tvrdý syr
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: bageta (recept č. 4)
Obed: zeleninová polievka, dusené mäso a zeleninová príloha
Olovrant: varené ovsené vločky s maslom, banánom, medom a orechmi (recept č. 11)
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: praţ enica so zeleninou, ak je vysoká únava tak aj pečivo (recept č. 5)
2. večera: cottage syr biely
Streda:
Raňajky: krupica s maslom (recept č. 12)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: syrový wrap (recept č. 7)
Obed: mäsová polievka, kuracie mäso, zeleninová príloha (prípade ryţ a)
Olovrant: syrový šalát (recept č. 3) a hrianky s maslom
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
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Večera: cestoviny s tuniakom (recept č. 20)
2. večera: cottage syr biely
Štvrtok:
Raňajky: varené ovsené vločky s maslom, medom a orechmi (recept č. 11)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: proteínová tyčinka + banán
Obed: bravčové mäso a zelenina (ak treba tak aj zemiaky)
Olovrant: bageta (recept č. 4)
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: pečená ryba (hocijaká) + varená zelenina, pokvapkaná citrónom
2. večera: cottage syr biely
Piatok:
Raňajky: biely jogurt, bebe čokoládové (nie iné)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: hrianky s maslom a tvrdým syrom, namáčať do olivového oleja
Obed: zapekaná zelenina so syrom a vajcami
Olovrant: detská výţ iva + banán
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: šunka (ideál proscuto) + pečivo + zeleninová listová príloha
2. večera: cottage syr biely
Sobota:
Raňajky: krupica s maslom (recept č. 12)
Desiata: detská výţ iva a keksy Hobbits (ovsené)
Obed: dusené mäso so zeleninou, polievka
Olovrant: bageta (recept č. 4)
Zápas: 4 tbl. BCAA aminokyselín pred a po skončení
Večera: praţ enica so zeleninou, ak je vysoká únava tak aj pečivo (recept č. 5)
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2. večera: cottage syr biely
Nedeľa:
Raňajky: hrianky s maslom a bryndzou + zelenina
Desiata: banán a orechy
Obed: cestoviny s tvrdým syrom a zeleninou
Olovrant: bageta (recept č. 4)
Na lačno: 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: pečená ryba (hocijaká) + varená zelenina, pokvapkaná citrónom
2. večera: cottage syr biely

Nepárny týţdeň
Pondelok:
Raňajky: tvarohový jogurt + čokoládové bebe (iné nie)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: banán, ovsené keksy Hobbits + hrsť orechov
Obed: morčacie mäso + zelenina (ak treba tak aj ryţ u), polievka
Olovrant: sójový syr, vodové pečivo + maslo, trochu zeleniny
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: praţ enica so zeleninou, ak je vysoká únava tak aj pečivo (recept č. 5)
2. večera: cottage syr biely
Utorok:
Raňajky: varené ovsené vločky s maslom, medom a orechmi (recept č. 11)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: šunka (ideal proscuto) + pečivo + zeleninová príloha
Obed: cestoviny s tvrdým syrom a zeleninou + zeleninová polievka
Olovrant: banán + čokoládové bebe
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
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Večera: tuniak + listový šalat s olivovým olejom, ak je vysoká únava tak aj pečivo
2. večera: cottage syr biely
Streda:
Raňajky: detská výţ iva + ovsené keksy Hobbits
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: mozzarela + vodové pečivo s maslom
Obed: pečená ryba + varená zelenina
Olovrant: varené ovsené vločky s maslom, medom a orechmi (recept č. 11)
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: varené strukoviny so zeleninou, ak je vysoká únava tak aj pečivo (recept č. 5)
2. večera: cottage syr biely
Štvrtok:
Raňajky: krupica s maslom (recept č. 12)
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: cottage syr + ovsené keksy Hobbits
Obed: strukový prívarok so zeleninou, polievka
Olovrant: varená ryţ a s maslom, medom a orechmi
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: tuniak + listový šalat s olivovým olejom, ak je vysoká únava tak aj pečivo
2. večera: cottage syr biely
Piatok:
Raňajky: hrianky s maslom a medom + orechy
1. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Desiata: bageta (recept č. 4)
Obed: dusené mäso so zeleninou (ak treba tak pridajte ryţ u)
Olovrant: detská výţ iva + ovsené keksy Hobbits + orechy
2. tréning: pred a po tréningu 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: šunka (ideál proscuto) + zeleninový šalát s olivovým olejom
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2. večera: cottage syr biely
Sobota:
Raňajky: varené ovsené vločky s maslom, medom a orechmi (recept č. 11)
Desiata: detská výţ iva a keksy Hobbits (ovsené)
Obed: dusené mäso so zeleninou, polievka
Olovrant: bageta (recept č. 4)
Zápas: 4 tbl. BCAA aminokyselín pred a po skončení
Večera: praţ enica so zeleninou, ak je vysoká unava tak aj pečivo (recept č. 5)
2. večera: cottage syr biely
Nedeľa:
Raňajky: hrianky s maslom a bryndzou + zelenina
Desiata: banán a orechy
Obed: cestoviny s tvrdým syrom a zeleninou
Olovrant: bageta (recept č. 4)
Na lačno: 4 tbl. BCAA aminokyselín
Večera: pečená ryba (hocijaká) + varená zelenina, pokvapkaná citrónom
2. večera: cottage syr biely
Odporúčané dávkovanie ţ ivín pre priemerne ťaţ kého športovca (80kg):
Energetický príjem:

11000 - 13000 kJ.deň-1

Bielkoviny:
z toho

200 - 230 g.deň-1 (napr. syr cottage má 150g balenie,
sú bielkoviny iba 30g)

Sacharidy:

350 – 400 g.deň-1

Tuky:

45 – 50 g.deň-1

Na prípadné otázky odpovedám cez email: vlado@vladozlatos.com

Poznámka: športovci obdrţ ali emailom zoznam a presné znenie receptov
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Príloha 4 Dotazník po skončení výskumu pre športovca
1. Ako pravidelne si počas sledovaného obdobia bral aminokyseliny BCAA
A) na 90 aţ 100%
B) na 60-80%
C) na 30-50%
D) nebral som vôbec
E) Ak si nebral, uveď prosím počet dní počas ktorých si nebral BCAA a dôvody prečo
si ich nebral
2. Aké zmeny si zaznamenal počas uţ ívania BCAA
A) na tréningoch som viac vládal
B) moja regenerácia po záťaţ i bola rýchlejšia
C) bol som menej unavený z ťaţ kých turnajov alebo tréningov
D) bol som v lepšej psychickej pohode
E) mal som pocit lepšej fyzickej kondície
F) nepocítil som ţ iadne veľké zmeny
G) BCAA som uţ bral pred tým, takţ e som veľké zmeny nezaznamenal
H) napíš inú odpoveď
3. Ako veľmi sa ti darilo dodrţ iavať výţ ivový plán ktorý sme pre teba pripravili?
A) na 90 aţ 100%
B) na 60-80%
C) na 30-50%
D) nedodrţ iaval som vôbec
E) Ak si ho nedodrţ iaval, uveď prosím dôvody
4. Aké si mal pocity počas 30-tich dní, keď si musel povinne BCAA vysadiť?
A) zdalo sa mi, ţ e moja schopnosť regenerovať mierne klesla
B) zdalo sa mi, ţ e moja schopnosť regenerovať dosť výrazne klesla
C) zdalo sa mi, ţ e sa to odrazilo aj na mojej športovej výkonnosti
D) nezaznamenal som ţ iadny rozdiel
E) ak máš inú odpoveď napíš
5 Mal si pri uţ ívaní BCAA nejaké ťaţ kosti alebo nepríjemné pocity?
A) nie
B) áno, tieto:
6. Myslíš si, ţ e je nutné pre športovcov uţ ívať takéto prípravky?
A) áno
B) nie
C) neviem
7. Bol by si ochotný aj v budúcnosti zúčastniť sa takéhoto výskumu?
A) áno
B) nie, pretoţ e:
8. Čo by si odporúčal, aby sa urobilo alebo dodrţ alo pri podobnom výskume
v budúcnosti?
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9. Budeš ďalej v budúcnosti sám od seba uţ ívať naďalej prípravky typu BCAA?
A) áno
B) určite áno
C) nie
D) určite nie
E) neviem
10. Budeš v budúcnosti uţ ívať nejaké iné doplnky výţ ivy na zlepšenie výkonnosti?
A) nie
B) áno, tieto
11. Aké rady, informácie alebo praktickú pomoc by si potreboval od odborníkov na
výţ ivu a vedeckých pracovníkov na zlepšenie tvojej športovej výkonnosti? Čo by ti
pomohlo najviac?
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Príloha 5 Praktická príručka pre športovca
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