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Prečo skúmať rozvetvené aminokyseliny BCAA
Vetvené aminokyseliny BCAA vraj dokážu:
1. zlepšiť silový výkon o oddialiť únavu (Ohtani a i. 2006)

2. 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).

3. zlepšovať funkcie imunity (Bassit a i., 2002).

4. zvýšiť úroveň prahu laktátovej tolerancie energetického metabolizmu, počas zvyšovania vytrvalostného zaťaženia 
(Matsumoto a i., 2009)

5. zvýrazniť anabolický efekt v ľudských svaloch, čo ich zároveň ochraňuje pred ich degradáciou - katabolický efekt 
(Blomstrand a i., 2006).

6. minimalizovať rozklad bielkovín a tiež zabraňovať zvýšenej centrálnej únave (Newsholme a i., 1991).

7.  významne znížiť svalovú únavu ešte niekoľko dní po cvičení (Shimomura a i., 2006). 

8. mať preventívny účinok pred poškodením svalových vlákien vplyvom fyzickej záťaže a že svalové vlákna rastú 
a regenerujú rýchlejšie, ako bez použitia týchto aminokyselín (Ohtani a i., 2006).

9. a ich výrazná absencia môže spôsobovať pocity pretrénovania, anémiu, nechuť k jedlu, úbytok na telesnej hmotnosti, 
depresie a zníženie výkonu (Newsholme a i., 1991; Gastmann a Lehmann, 1998; Kreider, 1998)



Aj táto vedecká práca chce pomôcť 
športovcom dosahovať ich ciele. 
Výsledky práce by mohli vo svoj 
prospech využiť nie len samotní 
športovci, ale aj študenti výživy, 
záujemcovia o športovú výživu, športoví 
tréneri a možno aj športoví lekári.



CIEĽ PRÁCE
Hlavným cieľom 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 mužov vo volejbale a basketbale,

2. overiť nutričnú intervenciu rozvetvených aminokyselín BCAA aj pomocou 
niektorých vybraných biochemických markérov z krvného séra.



MATERIÁL A METODIKA
 Sledovať zmeny antropometrických parametrov u vybraných skupín športovcov (volejbal, basketbal a pre porovnanie aj futbal), nie je 

jednoduché. S prihliadnutím na zadefinované  komplexné ciele práce, sme výskum časovo rozdelili na viac nižšie uvedených etáp:

• 1 - etapa: monitorovanie antropometrických parametrov, biochemických markérov, spiroergometrických 

hodnôt a pohybu vody počas záťaže 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 taktiež 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



Aby sa zistil vplyv rozvetvených aminokyselín BCAA, overoval sa ich vplyv zbieraním vybraných 

antropometrických a klinických parametrov. Okrem toho sa sledovali aj biochemické parametre, ktoré sa 

získavali vyšetrením z krvného séra. 

 Vo výskumnej práci sa používali rozvetvené aminokyseliny BCAA 

od spoločnosti Kompava. Slovenský výrobca udáva nasledovné zloženie 

produktu s názvom BCAA Forte: L-leucín, L-izoleucín, L-valín, 

alanín, fenylalanín, glycín, tyrozín, metionín, želatínová kapsula.

Tab. 1 Obsah BCAA v jednej kapsule podľa výrobcu Kompava,s.r.o.:

Nutričné informácie 1 kapsulaNutričné informácie 1 kapsulaNutričné informácie 1 kapsulaNutričné informácie 1 kapsula

L-izoleucín L-leucín L-valín Ostatné aminokyseliny

180 mg 120 mg 110 mg 50 mg



Metodika nutričnej intervencie (suplementácia) formou BCAA
Všetci športovci dostali na sledované obdobie 6 týždňov nasledovné inštrukcie:

• 4 kapsule BCAA tesne pred tréningom (30 - 0 minút pred každou tréningovou jednotkou i zápasom )
• 4 kapsule BCAA tesne po tréningu (0 - 10 minút po každej tréningovej jednotke i zápase)
• 4 kapsule BCAA v deň voľna medzi 17:00 až 20:00 hod. (ideálne po krátkej rozcvičke alebo po ľahkej 

pohybovej činnosti)

Tab. 2 Prehľad dávkovania rozvetvených aminokyselín BCAA 

1 kps BCAA 16 kps BCAA / deň 72 - 80 kps BCAA / týždeň

460 mg 7,36 g 33,12 - 36,8 g

Týždenný orientačný príjem 

BCAA na jedného športovca je 

asi 33,12 až 36,8 g (za 9 alebo 

10 tréningových jednotiek). 



Meranie antropometrických parametrov pomocou špeciálnych prístrojov

       Obr. 1 Prístroj BODYSTAT QuadScan 4000 a ilustrácie z vyšetrenia                                      Obr. 2 Prístroj VISCAN AB-140    

V práci sa sledovali pomocou prístroja  VISCAN 
AB-140 nasledovné hodnoty:

- pás v centimetroch
- percento tuku v oblasti pása
- hladina viscerálneho tuku

V práci sa sledovali pomocou prístroja Bodystat 
QuadScan 4000 nasledovné hodnoty:

- celkové množstvo telesného tuku
- aktívna telesná hmota (ATH)
- masa bunkovej hmoty



Hypotézy dizertačnej práce

Hypotéza – 1:  predpokladalo sa,  že   zmenou   výživových   opatrení   (jedálny   lístok) u športovcov 

a optimálnym načasovaním suplementácie rozvetvených aminokyselín BCAA, sa podarí dosiahnuť pozitívne 

zmeny v niektorých antropometrických parametroch telesnej stavby u vybraných skupín vrcholových 

športovcov. Predpokladá sa, že zmena v zlepšení pomeru medzi aktívnou svalovou hmotou v porovnaní s 

neaktívnou hmotou (tuk), môže mať pozitívny vplyv aj na výkonnosť športovcov 

Hypotéza - 2: predpokladalo sa, že rozvetvené aminokyseliny BCAA zlepšia regeneračnú schopnosť 

športovcov nielen v rovine ich subjektívnych pocitov, ale sa to preukáže aj v rovine niektorých biochemických 

ukazovateľoch v krvnej plazme.



Prehľad najdôležitejších sledovaných parametrov v súvislostiach s vplyvom 
rozvetvených aminokyselín BCAA

Biochémia Telesné parametre Bodystat Viscan

Albumín (g/l) Hmotnosť (kg) Celkový tuk  (kg) Pás (cm)

Prealbumín (g/l) Pás (cm) Aktívna telesná hmota 
bezvodá [ATH b.v.]  (kg) Tuk (%)

Cholesterol 
(mmol/l) Boky (cm) Masa bunkovej hmoty (kg) Hladina viscerálneho tuku



VÝSLEDKY
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 sa objasňujú aj 

súvislosti, ktoré predchádzali zmenám v antropometrických a biochemických parametroch.

Pri sledovaní antropometrických zmien v telesnej stavbe športovcov sa podrobnejšie súvislosti hľadali 

aj v biochemických markeroch. Je všeobecne známe, že ak športovci majú správne zostavenú 
suplementáciu i výživový režim, tak sa pozitívne zvyšujú aj ich rôzne pohybové schopnosti 

(Applegate, 1997; Campbell, 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 iných.

(Biolo a kol. 1997; Moore a kol., 2009; Phillips a kol., 1999).



 Obrázok číslo 1 a 2 znázorňuje hladiny albumínu v jednotlivých meraniach volejbalistov i basketbalistov. 

Namerané parametre albumínu sa pohybovali od minimálnych hodnôt 38,09 g.l-1 až po maximálne hodnoty 
78,48 g.l-1. Hladina sérového albumínu sa významne zvyšovala v čase masívneho používania BCAA a naopak 

znižovala hneď potom, ako sme suplementáciu BCAA u športovcoch ukončili. 
Sérové hladiny albumínu spolu s prealbumínom sú citlivým indikátorom stavu orgánových bielkovín. Vrcholoví 

športovci si takýto deficit nemôžu dovoliť nielen z hľadiska podávania vysokých fyzických výkonov, ale aj z 
hľadiska zdravotného (Levenhagen, 2002). 

Obr. 1 Nárast a pokles obsahu albumínu v sére u hráčov volejbalu             Obr. 2 Nárast a pokles obsahu albumínu v sére u hráčov basketbalu



 Na obrázkoch číslo 3 a 4 sú znázornené zmeny sérových hladín prealbumínu. Prealbumín sa syntetizuje 

v pečeni a slúži ako väzobný proteín pre tyroxín a retinol - viažúci proteín. Jeho koncentráciu v sére ovplyvňuje 
kapacita pečene a je výrazne znížená pri malnutrícii (nedostatok bielkovín). Prealbumín je citlivejším 

ukazovateľom deficitu proteínov ako albumín (Zadák 2002). Namerané hodnoty sa pohybujú od minimálnych 
hodnôt 0,098 g.l-1 až po maximálne hodnoty 0,295 g.l-1. Tendencia má stúpajúci krivku aj v poslednom 

vyšetrení 30 dní po ukončení suplementácie, čo sa dá vysvetliť pretrvávaním, resp. dobiehaním 
naštartovaného zvýšeného metabolizmu.

Obr. 3 Nárast a pokles obsahu prealbumínu v sére u hráčov volejbalu   Obr. 4 Nárast a pokles obsahu prealbumínu v sére u hráčov basketbalu



Ďalším sledovaným parametrom bol transferín. Z obrázkov 5 a 6 je vidieť, že jeho vývoj má podobný priebeh 

ako hodnoty prealbumínu. Predpokladá sa, že ide o zotrvačnú činnosť naštartovaného metabolizmu, čo sa 
ukazuje u oboch sledovaných skupinách podobne. Podľa odborných zdrojov, je transferín viac senzitívny 

indikátor stavu malnutrície, ako albumín. Dôvodom je jeho kratší polčas rozpadu (8 až 9 dní) v porovnaní s 
albumínom (19 až 20 dní) (McFarlane, 1978). Vo výsledkoch sa však ukazuje, že hodnoty transferínu sa u 

oboch skupinách športovcov udržujú v stúpajúcej krivke približne rovnako aj po ukončení suplemetácie. 
Dôvodom na vysvetlenie stúpajúcich hodnôt môžu byť aj iné biochemické parametre z krvného séra, ktoré 

môžu mať priamy vplyv na transferín a jeho zvyšovanie (napr. železo), tie sa však v práci neskúmali.

 Obr. 5 Nárast a pokles obsahu transferínu v sére u hráčov volejbalu    Obr. 6 Nárast a pokles obsahu transferínu v sére u hráčov basketbalu



 Na obrázkoch číslo 7 a 8 sú 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, že medzi športovcami bol veľmi veľký rozdiel v tukovej hmote, čo sme spozorovali najmä u 

basketbalových hráčov. Grafické krivky znázorňujú vývoj úbytku množstva celkového tuku v skupinách 
sledovaných športovcov. Zatiaľ čo u hráčov basketbalistov sa nezaznamenali výrazné zmeny, volejbalisti 

vykázali výrazné zníženie tukových zásob. Táto zmenu v antropometrických parametroch sa považuje za veľmi 
významnú a pozitívnu.

Obr. 7 Nárast a pokles celkového tuku u hráčov volejbalu                              Obr. 8 Nárast a pokles celkového tuku u hráčov basketbalu



DOTAZNÍK VÝSLEDOK

Pozitívne zistenia sa ukázali aj v subjektívnej rovine pocitov počas používania rozvetvených aminokyselín 
BCAA. Tie sa zisťovali dotazníkom po ukončení výskumu. Subjektívne pocity športovcov boli zisťované aj po 

nutnom vysadení suplementácie BCAA. Až deviatim športovcom sa zdalo, že ich schopnosť regenerovať 
mierne klesla, trom sa zdalo, že ich schopnosť regenerovať dosť výrazne klesla a štyria z nich nezaznamenali 

žiadne rozdiely. V otázkach ťažkostí, ktoré by im spôsobovali rozvetvené aminokyseliny, len jeden športovec 
uviedol, že mal zvýšenú plynatosť, inak všetci znášali aminokyseliny BCAA dobre. 

 Popri objektívnych zmenách v biochemických či antropometrických ukazovateľoch v priebehu 
suplementácie rozvetvenými aminokyselinami (BCAA), boli dôležité aj sledovanie subjektívnych pocitov. 

Z uvedených odpovedí vyplýva, že aj v oblasti vnútorných pocitov došlo k pozitívnym zmenám, ktoré uvádzali 
samotní športovci. 



ZÁVER PRÁCE
 Zistilo sa, že rozvetvené aminokyseliny BCAA, majú výrazne pozitívny vplyv na niektoré antropometrické 

a biochemické ukazovatele športovcov, pri súčasnej korelácii v zaznamenaných v subjektívnych pocitoch 
športovcov.

 I keď sú obe sledované športové disciplíny (volejbal a basketbal) v svojej podstate značne rozdielne, 
zistené a predložené výsledky v tejto práci vykazujú známky podobnosti. Na základe dosiahnutých výsledkov 

sme dospeli k nasledovným záverom:

1. dôslednou suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je možné dosiahnuť zmeny v niektorých 
vybraných antropometrických parametroch vrcholových športovcov, kde za najdôležitejšie výsledky sa 

považuje zvýšenie objemu svalovej hmoty za súčasného zníženia obsahu podkožného tuku (najmä 
u jedincoch, ktorí v čase výskumu mali na tele zvýšené množstvo tuku),



2. dôslednou suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je možné pozitívne ovplyvniť aj hladinu 

vybraných biochemických markerov nutričného stavu športovcov (albumín, prealbumín, cholesterol), ktoré 
môžu zohrávať dôležitú úlohu aj v procesoch skorej regenerácie,

3. navrhované nutričné intervencie (suplementácia BCAA, jedálny lístok), zanechali pozitívne zmeny v 
niektorých antropometrických parametroch telesnej stavby vybraných skupín vrcholových športovcov 

(znížený celkový aj viscerálny tuk, zníženie obvodu pás a boky, zvýšená aktívna telesná hmota a masa 
bunkovej hmoty).

 V závere práce sa dá skonštatovať, že výsledky práce by mohli vo svoj prospech využiť nie len 

samotní športovci, ale aj študenti výživy, záujemcovia o športovú výživu, športoví tréneri a možno aj 
športoví lekári. Na akademickej pôde Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity má práca významný 

prínos pre rozvoj vedeckej výživy vzhľadom na jej ojedinelý charakter i metodiku. 



NÁVRH NA POUŽITIE

Vedecké zistenia boli spracované do veľmi 

zrozumiteľnej a zjednodušenej príručky, ktorá má 
slúžiť všetkým zainteresovaným stranám ako 

praktický výstup tohto výskumu. Príručka môže byť 
vhodnou pomôckou pre všetkých záujemcov, 

ktorých bližšie zaujíma problematika a aplikovanie 
princípov vedeckej výživy u vrcholových športovcov. 

Príručka je súčasťou tejto dizertačnej práce.


