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Abstrakt

Název: Současný pohled na příjem bílkovin u silových sportovců – přehledová studie

Cíle práce: Na základě literárních zdrojů a odborných studií je cílem mé práce
zpracovat, systematicky uspořádat a porovnat získané poznatky v oblasti výživy
v silových sportech, konkrétně příjmu bílkovin.

Metody: Práce má podobu přehledové studie, která na základě jednotné metodiky
vyhledávání na třech odborných serverech zpracovává a porovnává výsledky
nalezených studií.

Závěr: Většina studií se shoduje na pozitivním vlivu zvýšeného příjmu bílkovin na
složení těla. Avšak stanovení přesného optimálního počtu přijatých bílkovin pro silové
sportovce je individuální záležitostí, závislou na mnoha subjektivních faktorech.
Škodlivé účinky dlouhodobé odborné vysokobílkovinné diety nebyly potvrzeny stejně
jako její vliv na fyzickou výkonnost a regeneraci.

Klíčová slova: výživa, vysokobílkovinná dieta, silový trénink, tělesné složení,
regenerace, metabolická odezva
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Abstract

Title: The current view of protein intake in power athletes – a review study.

Objectives: Based on literary sources and professional studies, the aim of my work is to
work out, systematically organize and compare acquired knowledge in the field of
nutrition in power sports, namely the intake of proteins.

Methods: The thesis is based on an review study, which, based on a uniform
methodology of searching on three professional servers, processes and compares the
results of the studies.

Conclusion: Most studies coincide with the positive effect of increased protein intake
on body composition. However, determining the exact optimal number of proteins taken
for strength athletes is an individual matter that depends on many subjective factors.
The harmful effects of the long-term professional high-protein diet have not been
confirmed as well as its effect on physical performance and regeneration.

Keywords: nutrition, high protein diet, resistance training, body composition,
regeneration, metabolic response
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1. Úvod
Problematiku počtu přijatých bílkovin u silových sportů jako téma práce jsem si
vybral z několika důvodů. Jedním z nich je můj vlastní zájem o silové sporty a obecně
cvičení a s tím spojená nutnost správného stravování, pokud chce jedinec docílit svých
cílů. Dalším důvodem je různorodost názorů na stravování. Ať už ze zkušeností
sportovců kolem mě, literatury či jiných článků vidím, že názory jsou na problematiku
stravy v mnoha ohledech odlišné. Co se týká otázky vhodného počtu bílkovin za den,
tak zde se názory liší ještě více. V následném shrnutí je vidět odlišnost jednotlivých
pohledů autorů odborné literatury či výsledků intervenčních studií.
Z odborné literatury lze vyčíst doporučený příjem bílkovin 0,8-1,0 g/kg/den pro
dospělé osoby s tím, že u dětí, těhotných žen, sportovců a osob v rekonvalescenci je
potřeba bílkovin vyšší. Nadbytek bílkovin je obvykle spojen s příjmem potravy
živočišného původu. Vlastní účinek dlouhodobého nadměrného příjmu bílkovin není
dosud plně prozkoumán, ale lze považovat za prokázané, že vysokobílkovinná strava
(příjem nad 1,5 g/kg/den) vede ke zvýšení plazmatických hladin dusíkatých katabolitů,
zvýšení glomerulární filtrace a k ovlivnění funkce jater. Naopak nedostatek bílkovin ve
stravě vede k rozvoji negativní proteinové bilance. Pokud je nedostatečný příjem
bílkovin provázen i nedostatečným příjmem energie, vzniká stav označovaný jako
proteino-energetická malnutrice. Nejtěžší případy jsou označovány jako marasmus. U
těchto osob dochází k výraznému poklesu tělesné hmotnosti, svalovým atrofiím a
obsahu tuku v těle. (Holeček, 2006)
Svalová poškození, potřebný růst svalů, ochrana kostní integrity či regulaci
hmotnosti - to vše jsou věci spojené se sportovním výkonem. Z těchto důvodů je
potřeba vyšší příjem bílkovin než u nesportující populace. Při určování spotřeby
bílkovin je potřeba vzít v úvahu typ a intenzitu tréninku, jeho délku a frekvenci, úroveň
kondice a hmotnost. (Skolnik, Chernus, 2011)
Výše zmíněné autorky také uvádějí, že lidské tělo není schopnost efektivně
využít více než 2,0-2,5 g/kg/den. Podle Volfa, klinického výzkumníka a uznávaného
odborníka na proteiny, je maximální jednorázová proteinová dávka k podpoře opravy,
údržby a růstu svalů mezi 20-35 gramy vysoce kvalitního proteinu, který se nalézá
vesměs v produktech živočišního původu. Ve sportovním odvětví panuje shoda, že
potřeba bílkovin je určována tělesnou hmotností a nikoli procentním podílem celkového
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kalorického příjmu. Vytrvalostní, siloví, rychlostní i silově vytrvalostní sportovci
vyjdou s 1,2-1,8 g/kg/den. (Skolnik, Chernus, 2011).
O přeměně nadbytečných a nevyužitých aminokyselin se zmiňuje ve své knize
Mach (2017). Uvádí, že i v tomto stavu část aminokyselin v těle zůstane a může se
využít k výstavbě svalové hmoty. Zdá se, že maximální dávka bílkovin, které je tělo
schopnost efektivně zužitkovat, se pohybuje kolem 2,2 g/kg/den. (Mach, 2017)
Důležitým faktorem ke zvážení je také výběr druhů bílkovin. Důležitý je
z hlediska jejich rozdílné rychlosti vstřebávání, rozdílnému obsahu aminokyselin a také
hormonální odpovědi, kterou každá bílkovina v těle vyvolává. Studie ukázaly, že
hormonální reakce na vysoce kvalitní živočišnou bílkovinu, která obsahuje všechny
aminokyseliny, je mnohem spontánnější než reakce na rostlinnou bílkovinu, například
z luštěnin. Vhodnost a množství určité aminokyseliny dopravené a využité ve svalu se
tedy odvíjí od druhu bílkoviny a proto je doporučeno přijímat bílkoviny z co
nejpestřejších živočišných a rostlinných zdrojů. (Mach, 2017)
Jiná definice mluví o vysokobílkovinné stravě v případě, že příjem bílkovin
pokrývá více než 25% kalorického příjmu. Mnohá studie již zkoumala vliv vysokého
příjmu bílkovin pro dané sportovní odvětví, například Lemon a kolektiv ve své práci
přišli na to, že zdvojnásobená denní doporučená dávka bílkovin (0,8) byla účinnější
v zachování netukové hmoty těla a redukci tukové hmoty. Na druhou stranu Pasiakos a
kolektiv ve své studii vyvrátili ještě větší účinnost trojnásobné dávky doporučeného
denní příjmu (2.4 g/kg/den) ve výše zmíněných aspektech oproti dávce dvojnásobné.
Porovnání vlivu vysokého (2.4 g/kg/den) a nízkého (1.2 g/kg/den) příjmu bílkovin u
sprinterů a silových sportovců se věnovali i Longland a kolektiv. Výsledky mluvily ve
prospěch vyššího příjmu bílkovin. U příjmu 2.4 g/kg/den byly přírůstky netukové hmoty
v průměru o 1.2 kg a redukce tuku v průměru o 4.8 kg, zatímco u příjmu 1.2 g/kg/den
byly přírůstek netukové hmoty jen 1.2 a úbytek tuků 3.5 kg. Studie od Bray a kolektiv
porovnávala 8 týdnů dokonce 3 skupiny s rozdílným příjmem bílkovin a to LP – příjem
bílkovin cca 5% celkového energetického příjmu, NP – příjem cca 15% a HP – příjem
cca 25%. Výsledky mluvili v neprospěch LP, jelikož zde byla ztráta netukové hmoty o
průměrně 0.7 kg, zatímco u druhých dvou skupin byl přírůstek 2.87 kg (NP) a 3.98kg
(HP). Všechny tři skupiny ale zároveň nabrali cca 3.51 kg tělesného tuku bez větších
rozdílu mezi jednotlivými skupinami. To je v rozporu s výsledky studií Antonia a
kolektivu, který zjistil ve svých studiích zvýšenou redukci tuků u skupiny s vyšším
příjmem bílkovin (studie detailně rozebrány v kapitole 2). Rozdíl byl patrně způsoben
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v aktivitě sledovaných, kdy v prvním případě se jednalo o nesportující jedince (i
v průběhu studie) a v druhém případě o jedince již trénované před i během studie.
(Aragon, 2017)
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2. Cíle a metodika práce
V úvodu jsem zmínil poznatky od odborníků, odborné literatury a pro mé
zpracování tohoto tématu budou mým zdrojem hlavně studie v elektronické podobě.
Cílem mé práce bude zpracovat, systematicky uspořádat a porovnat získané údaje
z těchto studií.
Úkoly práce


Prostudovat a zanalyzovat vybrané studie a jejich výsledky.



Přehledně tyto výsledky shrnout.



Na základě výsledku a jejich vzájemného porovnání zodpovědět otázky
problematiky vhodného počtu přijatých bílkovin za jeden den, jejich maximálně
stravitelný počet a jaký mají tyto hodnoty vliv na výkon silových sportovců.
Metodika práce
Jako zdroj k získání studií jsem použil servery Ebsco, Pubmed a Scopus. U

všech jsem použil stejný způsob vyhledávání a stejné kritéria.


Vyhledávaná klíčová slova (v názvu studie či v abstraktu): High, Protein, Diet,
Resistance, Training.



Omezení na studie posledních 10 let



Studie pouze v anglickém jazyce



Studie týkající se pouze lidí; popř. použití dalších klíčových slov: human,
resistance training, human



Vyřadit studie, které pouze shrnují jiné studie (review)
Po vyfiltrování nevyhovujících studií, mi vyšlo 412 jako potencionálně

vhodných. Následně jsem vybral z každého zdroje vhodné studie a vyřadil duplicitní.
Na následujícím zpracovaném schématu je znázorněn postup, kterým jsem došel
k celkovému počtu potenciálně vhodných studií.
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Scopus

Ebsco

Pubmed

Celkově nalezeno dle
klíčových slov
n=553

Celkově nalezeno dle
klíčových slov
n=68

Celkově nalezeno dle
klíčových slov
n=616

Po vyřazení studií starších
než 10 let
n=450

Po vyřazení studií starších
než 10 let
n=44

Po vyřazení studií starších
než 10 let
n=513

Vyřazeno po použití dalších
klíčových slov: human,
resistance training, humans
n=335

Po vyřazení studií v jiném
jazyce než je angličtina
n=42

Po vyřazení studií v jiném
jazyce než je angličtina
n=509

Vyřazeno review
n=39

Vyřazeno po použití dalších
klíčových slov: humans
n=225

Po vyřazení studií v jiném
jazyce než je angličtina
n=327

Vyřazeno review
n=85

Vyřazeno review
n=268
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Vybrány potencionálně
vhodné
n=7

Vybrány potencionálně
vhodné
n=7

Vybrány potencionálně
vhodné
n=5

Vyřazeny duplicitní
n=11

Počet studii vybraných touto metodikou je tedy 11. K tomuto počtu byly přidány
ještě 2 studie, které splňují dané kritéria pro nalezení, ale pro mě z neznámých důvodů
mi ve výsledcích vyhledávání nebyly nabídnuty. Finální počet studií, ze kterých jsem
čerpal, je 13.
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3. Přehled intervenčních studií
Pro úplný přehled slouží následující tabulka 11ti intervenčních studií. Tabulka
udává název studií, jejich autory, pohlaví sledovaných jedinců, účel/cíl zkoumání a rok.
Zbylé dvě studie nalezené metodikou, zmíněnou v druhé kapitole, nebyly zařazeny,
jelikož nejsou intervenční.
.
Pohlaví
sledovaných

Předmět
zkoumání

Rok

muži/ženy

Vliv vysokého
příjmu bílkovin
na složení těla a
výkonnost

2015

The effects of a high protein diet on
Antonio a
indices of health and body composition – a
kolektiv
crossover trial in resistance-trained men

muži

Vliv vysokého
příjmu bílkovin
na složení těla a
výkonnost

2016

The effects of consuming a high protein
diet (4.4g/kg/d) on body composition in
resistance trained individuals

muži

Vliv vysokého
příjmu bílkovin
na složení těla

2014

Název studie

Autor

A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined
with a heavy resistance training program
improves body composition in healthy
trained men and women – a follow-up
investigation

Antonio a
kolektiv

Antonio a
kolektiv

The risks of self-made diets: the case of an Guardia a
amateur bodybuilder
kolektiv

muž

A High Protein Diet Has No Harmful
Effects: A One-Year Crossover Study in
Resistance-Trained Males

Antonio a
kolektiv

muži

Moderate energy restriction with high
protein diet results in healthier outcome in
women

Mero a
kolektiv

ženy

Effects of High vs. Low Protein Intake on
Body Composition and Maximal Strength
in Aspiring Female Physique Athletes
Engaging in an 8-Week Resistance
Training Program

Campbell
a kolektiv

ženy
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Zhodnocení
zdravotního
stavu jedince a
rizik spojený s
jeho dietou
Zkoumání
případných
negativních
účinků vysokého
příjmu bílkovin z
dlouhodobého
hlediska (1 rok)
Zkoumání
vyššího příjmu
bílkovin u žen při
redukci
hmotnosti
Vliv vysokého
příjmu bílkovin
na složení těla a
stimulaci
maximální síly

2015

2016

2010

2018

An isoenergetic high-protein, moderate-fat
diet does not compromise strength
and fatigue during resistance exercise in
women

Dipla a
kolektiv

ženy

High-Protein Low-Fat Short-Term Diet
Results in Less Stress and Fatigue Than
Moderate-Protein Moderate-Fat Diet
During Weight Loss in Male Weightlifters,
A Pilot Study

Helms a
kolektiv

muži

Metabolic responses to high protein diet in
Korean elite bodybuilders with highintensity resistance exercise

Kim a
kolektiv

muži

The short-term effect of high versus
moderate protein intake on recovery after
strength training in resistance-trained
individuals

Roberts a
kolektiv

muži/ženy

Tabulka č. 1 – Tabulka intervenčních studií

14

Vliv vysokého
příjmu bílkovin v
kombinaci se
středním
příjmem tuků na
stimulaci síly
Zkoumání účinků
vysokobílkovinn-é a nízkotučné
stravy na
výkonnost a
psychiku při
hubnutí
Sledování
metabolické
odezvy těla u
kulturistů na
zvýšený příjem
bílkovin
Sledování
kratkodobého
efektu zvýšené
dávky bílkovin
před a během
silového tréninku

2007

2014

2011

2017

4. Vliv vysokobílkovinné diety na složení těla
Jak již bylo zmíněno v úvodu, počet vhodných a zpracovatelných bílkovin je
hojně probírané téma ve výživě, hlavně co se týče horní hranice jejich příjmu.
Následující studie v této kapitole porovnávají změny v důsledky vyššího příjmu
bílkovin oproti klasickému příjmu. V první podkapitole jsou porovnány a zobrazeny
výsledky měření změn v tělesné kompozici jedinců a druhá podkapitola je věnována
vlivu vysokého počtu bílkovin při redukci tělesné hmotnosti u silových sportovců.

4.1 Ovlivnění složení těla
Ke vzájemnému porovnání uvedu výsledky celkem 3 studií, které všechny
shodou okolností vedl a zpracoval J. Antonio a jeho tým (dále jen Antonio a kolektiv).
V první studii (dále jen Studie A) bylo sledováno 73 již trénovaných jedinců
(muži i ženy; z toho dokončilo studii 48), kteří byli rozdělení do 2 skupin. Ve skupině
NP (normal protein) byli instruováni k dodržování stejných stravovacích návyků a
skupina HP (high protein) se dostala ve finále na 3,4 g/kg/den bílkovin. Obě skupiny
měly stejný a pevně daný trénink pro stimulaci síly a zvýšení tělesné hmotnosti.
Tréninkové jednotky probíhaly 5x týdně po dobu 8 týdnů. Před a po studii sledovaní
také absolvovali fyzické testy (tabulka 5) a dalším výsledkem studie bylo porovnání
složení těla na začátku studie a po ní (tabulka 6). (Antonio a kolektiv, 2015)
Druhá studie (dále jen Studie B) se věnovala nižšímu počtu lidí a to konkrétně
12ti již trénovaným mužům (11 jedinců studii dokončilo). Na rozdíl od předešlé studii
nebyly porovnávány výsledky dvou skupin, ale celá tato skupina prošla 8týdenním
obdobím s pro ně běžným příjmem bílkovin (NP) a následně druhým obdobím po dobu
8 týdnu se zvýšeným příjmem bílkovin (HP). Tréninkové jednotky měl každý
individuální, ale byly pod neustálou kontrolou a zatížení bylo předem dáno pro každé
z 8týdenních období. Výsledkem byly opět fyzické testy (v menším rozsahu než
v předchozí studii) a porovnání změn v tělesném složení (tabulka 7). (Antonio a
kolektiv, 2016)
V poslední studii (dále jen Studie C) bylo zkoumáno 30 jedinců (mužů i žen),
kteří byly rozděleni opět do dvou skupin. CON (kontrol) skupina konzumovala
normální dávku bílkovin denně a skupina HP (high protein) měla příjem bílkovin
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zvýšený na 4,4 g/kg/den. Trénink probíhal opět individuálně, samozřejmě s kontrolou
intenzity zatížení. Výsledkem studie již nebyly fyzické testy, ale pouze porovnání
složení těla (tabulka 8). (Antonio a kolektiv, 2014)
K úplnému přehledu stravovacího režimu během těchto studií nám poslouží tyto
tabulky:
NP
Kcal
Sacharidy (g)
Bílkoviny (g)
Tuky (g)
Sacharidy (%)
Bílkoviny (%)
Tuky (%)

Před
2016 ± 56
205 ± 76
130 ± 48
75 ± 20
40 ± 7
26 ± 9
34 ± 6

V průběhu
2119 ± 57
196 ± 65
167 ± 51
74 ± 25
37 ± 6
32 ± 7
31 ±5

HP
Před
V průběhu
2240 ± 74
2614 ± 80
223 ± 88
234 ± 11
154 ± 49
255 ± 53
77 ± 30
81 ±30
40 ± 7
34 ± 7
28 ± 8
39 ± 9
32 ±6
27 ± 6

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 2 - Tabulka makroživin studie A

Kcal
Sacharidy (g)
Bílkoviny (g)
Tuky (g)
Sacharidy (%)
Bílkoviny (%)
Tuky (%)

Běžné
2453 ± 352
226 ± 81
190 ± 76
80 ± 27
37
34
29

NP
2534 ± 343
220 ± 65
212 ± 65
86 ± 28
34
36
30

HP
2903 ± 415
219 ± 78
271 ± 61
88 ± 16
30
42
28

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 3 - Tabulka makroživin studie B

Kcal
Bílkoviny (g)
Sacharidy (g)
Tuky (g)
Bílkoviny (%)
Sacharidy (%)
Tuky (%)

NOC
Před
V průběhu
2295 ± 639
2052 ± 532
149 ± 49
138 ± 42
236 ±56
227 ± 80
79 ± 33
77 ± 30
26.7 ± 4.6
27.8 ± 5.7
42.3 ± 8.0
43.1 ± 7.2
31.0 ± 8.5
28.9 ± 5.7

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 4 - tabulka makroživin studie C

16

HP
Před
2042 ± 838
162 ± 69
198 ± 100
79 ± 34
30.5 ± 8.7
36.2 ± 9.9
34.2 ± 9.6

V průběhu
2835 ± 865
307 ± 69
226 ± 114
87 ± 30
45.5 ± 9.9
29.6 ± 8.7
27 ± 6.9

Z údajů zaznamenaných ve všech třech tabulkách můžeme vyčíst například
procentuální zastoupení počtu bílkovin, které cca totožné u všech tří studií. Podobnost
tedy platí i pro celkový trojpoměr makroživin u skupin se zvýšeným příjmem bílkovin.
Výsledky fyzických testů a porovnání změn ve složení těla:
NP
Benchpress (kg)
Dřep (kg)
Skok vysoký (cm)
Skok do dálky (cm)
Shyby

Před
71 ± 32.9
104.4 ± 48.7
60.1 ± 11.6
202.4 ± 38.5
10.7 ± 8.2

HP
Po
81.4 ± 33.9
115.8 ± 44.7
64.5 ± 11.3
212.7 ± 37.1
13.6 ± 9.3

Před
87.8 ± 37.8
112 ± 37.3
60.9 ± 13.9
218.9 ± 40.2
10.7 ± 6.7

Po
94.1 ± 37.9
120.5 ± 33.1
64.1 ± 13.6
216.9 ±39
14.2 ± 7.8

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka; uvedeny jsou maximální výkony jedním
opakováním, jen u shybů se jedná o maximální počet opakování
Tabulka č. 5 - Tabulka výsledků fyzických testů studie A

NP
Váha (kg)
Tukuprostá hmota
(kg)
Tuková hmota (kg)
% tělesného tuku

HP

Před
74.7 ± 15.3

Po
76 ± 14.9

Před
75.8 ± 11.3

Po
75.7 ± 11.9

59.6 ± 13.4

61.1 ± 13.5

61.4 ± 11.8

62.9 ± 11.3

15.1 ± 6
20.2 ± 7.6

14.8 ± 5.4
19.6 ± 6.8

13.5 ± 5.6
18.3 ± 7.7

11.9 ± 5.9
15.9 ± 7.3

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 6 - Tabulka tělesného složení studie A

Váha (kg)
Tuková hmota (kg)
Tukuprostá hmota (kg)
% tuku
Benchpress 1RM (kg)
Benchpress RTF 60%

Běžné
85.24 ± 10.83
12.07 ± 3.23
73.17 ± 9.83
14.19 ± 3.32
126.4 ± 13.9
19.9 ± 3.2

NP
84.43 ± 10.58
12.04 ± 3.36
72.39 ± 8.50
14.15 ± 2.80
119.2 ± 17.7
21.3 ± 5.5

HP
83.98 ± 10.63
10.97 ± 2.89
73 ± 9.93
13.13 ± 2.98
122.3 ± 13.1
21.9 ± 3

Poznámky: RTF – počet opakování do selhání; 1RM- maximální váha pro jedno opakování; uveden je
průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 7 - Tabulka výsledků fyzických testů a složení těla studie B
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CON

HP

Váha (kg)

Před
76.4 ± 9.9

Po
77.2 ±9.9

Před
71.8 ± 12.2

Po
73.5 ± 12.5

Tukuprostá hmota (kg)
Tuková hmota (kg)

65.2 ± 11.7
11.2 ± 4.7

66.5 ± 11.7
11.4 ± 5.0

59.5 ± 10.9
12.3 ± 7.0

61.4 ± 11.6
12.0 ± 6.2

% tuku

15.1 ± 6.9

14.2 ± 6.9

16.9 ± 8.3

16.3 ± 7.5

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 8 - tabulka složení těla studie C

V zaznamenaných výsledcích vidíme mírné zlepšení u všech skupin, avšak větší
zlepšení můžeme vidět v procentuálním vyjádření tukové hmoty ve Studii A a Studii B
u skupin s vyšším příjmem bílkovin. Ve Studii C nedošlo k odlišnému zlepšení mezi
oběma skupinami. Situace ohledně zlepšení fyzických výkonů je trochu odlišná. Ke
zlepšení sice ve většině případů zkoumaných cvičení došlo, ale míre zlepšení byla
průměrně stejná u obou studií (A i B).
Na grafu vidíme procentuální změny
jedinců ve Studii A, u kterých lze vidět, že
lepšího

průměru

a

lepších

výsledků

dosáhla skupina HP, i když rozdíl není
markantní. Také je zde ale vidět možný
individuální rozdíl, kdy někdo dosáhl
změny +4% ve skupině NP a druhý jedinec
ve
Obrázek 1 - Graf studie A (Antonio a kolektiv,
2015) - procentuální změny tělesného tuku;
horizontální linie vymezují rozmezí směrodatné
odchylky a průměr

skupině

individuální

HP

dosáhl

odchylky

ale

-9%.

Tyto

v celkovém

hodnocení nehrají takovou roli.

V dalším individuálním grafu, tentokrát
Studie B, jsou znázorněny změny
v celkovém množství tuku v procentech
a i zde jsou vidět menší změny
k poklesu celkových tukových zásob.
Také vidíme i úplně rozdílné reakce
jednotlivců
Obrázek 2 - Graf studie B (Antonio a kolektiv, 2016) procentuální vyjádření tělesného tuku
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v závislosti

přijatých bílkovin.

na

počet

Autoři studií zmiňují ve svých závěrech několik poznatků, které je potřeba
zohlednit. Ve Studii A skupina NP překročila daný příjem bílkovin, i když byla poučena
o stravovacím režimu. Dále je zmíněn (ve všech třech studiích) problém s možnou
nepřesností zaznamenání dietního režimu (jedinci používali speciální aplikace pro
zaznamenávání svého dietního příjmu), avšak toto riziko je u skupin s vyšším obsahem
bílkovin menší, jelikož k doplnění nadměrného příjmu byla používána i suplementace
proteinovými přípravky, což zlehčuje počítání přijatých bílkovin. (Antonio a kolektiv,
2015; Antonio a kolektiv 2016)
Ve Studii A a Studii B byly ještě zkoumány a zaznamenány metabolické
parametry z krve v důsledku vyššího příjmu bílkovin, ale zde nebyly nalezeny žádné
rozdíly v porovnání skupiny s nižším a skupiny s vyšším počtem bílkovin. (Antonio a
kolektiv, 2015; Antonio a kolektiv 2016)
Výsledky Studie A ukázaly, i přes nedodržení stanoveného počtu bílkovin u
skupiny NP, vyšší pokles tukové hmoty u skupiny HP. Tento pokles se projevil i
v celkovém procentuálním vyjádření tukové hmoty. To potvrdily i výsledky Studie B,
ve kterých byl výsledek podobný. Studie C svými výsledky vyvrátila teorii o možném
zvýšení tukové hmoty v závislosti na vyšším příjem bílkovin. To svými výsledky
prakticky vyvrátily všechny tři studie. Ve fyzických výkonech nebyl zpozorován vliv
vyššího počtu bílkovin na zlepšení daného výkonu. (Antonio a kolektiv, 2015; Antonio
a kolektiv 2016, Antonio a kolektiv, 2014)

4.2 Ovlivnění složení těla a psychiky sportovce při redukci
váhy
Omezení kalorického příjmu v silových sportech je běžná praxe, pokud se
závodníci chtějí dostat do určité váhové kategorie nebo pokud se jedná o estetickosilové sporty jako například kulturistika. V případě sportů, u nichž estetika není
podstatná, chtějí sportovci zlepšit/udržet svojí výkonnost a zároveň vážit méně, aby se
vešli do určitého limitu. Kulturisté nezaměřují svoji pozornost na výkon, ale hlavně na
tělesné složení. Ztráta hmotnosti a kalorický deficit ale mohou vést právě ke ztrátě
tukuprosté hmoty nebo snížení výkonnosti. Tomu se chtějí obě zmíněné skupiny
sportovců vyhnout. (Helms a kolektiv, 2015)
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Následující studie se zúčastnilo 14 mužů (členové klubů vzpírání či crossfitu,
členi výživových obchodů atd.) a 13 z nich ji dokončilo. Sledovaní jedinci museli
splňovat určité podmínky – museli trénovat alespoň 2x týdně po dobu jednoho roku, mít
stabilní silové výkony poslední měsíc, neužívat žádné steroidy či drogy a mít pod 20%
hodnoty tělesného tuku. Sledovaní měli za úkol zaznamenat své dosavadní stravovací
návyky do deníků, které pak byly zpracovány odborníky. (Helms a kolektiv, 2015)
Tito odborníci následně na základě sepsaných údajů určili obvyklý denní
kalorický příjem jedinců, na základě kterých se odvíjely sledované diety. Z těchto údajů
vyšel průměrný příjem bílkovin na 2.1 g/kg/den ± 0.4. První dietní režim pro tuto studii
byl charakteristický vysokým příjmem bílkovin a nízkým příjmem tuků (HPLF). Příjem
bílkovin byl stanoven na 2.8 g/kg/den a příjem tuků byl 0.4 ± 0.2 g/kg/den. U druhé
skupiny (MPMF) byl stanoven příjem bílkovin na 1.6 g/kg/den a 0.9 ± 0.2 g/kg/den.
Zbytek kalorického příjmu u obou skupin tvořily sacharidy a to v počtu 2.1 ± 0.2
g/kg/den. (Helms a kolektiv, 2015)
Jejich dietní režim a jeho hodnoty jsou zaznamenány v následující tabulce (9):
Celkový příjem (strava a
suplementace)
HPLF
MPMF

HPLF

MPMF

Bílkoviny

2.8 (g/kg/den)

1.6 (g/kg/den)

225.7 ± 24.5
(g/den)

129.0 ± 14.0
(g/den)

Sacharidy

35 (% z
celkového
příjmu)

35 (% z
celkového
příjmu)

159.5 ± 21.9
(g/den)

159.5 ± 21.9
(g/den)

Tuky

zbytek
kalorického
příjmu

zbytek
kalorického
příjmu

31.4 ± 14.2
(g/den)

74.2 ± 15.0
(g/day)

Kcal

60% jejich
běžného
příjmu

60% jejich
běžného příjmu

1829.3 ± 248.3
(kcal/den)

1829.3 ±
248.3
(kcal/den)

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 9 – Tabulka dietních režimů

V této tabulce vidíme hodnoty obou režimů jak v celkovém počtu, tak i
v poměru k celkovému příjmu či v poměru k tělesné váze. I když dávkování bílkovin a
tuků bylo rozdílné, vidíme shodu v celkovém kalorickém příjmu. Uvedené hodnoty
v druhém a třetím sloupci jsou sečteny hodnoty ze všech zdrojů (strava +
suplementace).
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Po absolvování těchto dvou období se sledovaní jedinci podrobili jak silovému
testu (IMTP), tak měření tělesného složení. Změny vyvolané oběma režimy znázorněné
v tabulce (10):
HPLF (%)

MPMF (%)

Tělesná váha

-3.6 ± 0.6

-4.2 ± 0.6

Součet 8mi kožních řas

-12.5 ± 3.4

-12.6 ± 3.5

Tukuprostá hmota

- 2.1 ± 0.6

-2.5 ± 0.6

IMTP

-2.5 ± 1.4

-0.4 ± 3.5

Poznámky:IMTP - Isometric Mid-Thigh Pull; uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 10 – Tabulka složení a výsledků fyzických testů

Na zjištěných výsledcích měření vidíme, že výsledky obou dietních období byly
velmi podobné. V období MPMF se jedincům o trochu více snížila tělesná hmotnost a i
podíl tukuprosté hmoty. Což by se dalo hodnotit lehce negativně, jelikož ztráta
tukuprosté hmoty v silových sportech nebývá cílem. Ze silového testu vidíme výsledky
hovořící

mírně

pozitivně

pro

MPMF,

ale

musíme

také

vzít

v

potaz

proměnlivost/různorodost výsledků, které nám značí zmíněná směrodatná odchylka.
(Helms a kolektiv)
Dalším výstupem a předmětem zkoumání byly i důsledky dietních režimů na
psychiku účastníků. Jedinci byli denně testováni dotazníky POMS (Profil náladových
stavů), který zkoumá krátkodobá období z emočního a psychického hlediska, a analýzou
DALDA. Tuto analýzu, kterou jedinci podstupovali též denně, tvořily tři části – část A
(obecné zdroje stresu) a část B (známky stresu a příznaky). V části A byla i část věnující
se stravě. POMS dotazník hodnotí míru napětí/úzkosti, deprese, vztek, sílu, únavu a
zmatenost sledovaného jedince. (Helms a kolektiv, 2015)
Výsledky těchto testování mluví ve prospěch HPLF dietního režimu, jelikož při
režimu MDMF byly zjištěny negativní vliv na náladu, únavu, spokojenost s dietou a
stres

jedinců

v tomto

období.

Prakticky

ve

všech

atributech

sledovaných

v psychologickém testování vyšlo lépe období HPLF. Během této 14 denní studie byly
rozdíly mezi oběma dietními režimy v antropometrických parametrech minimální, ale
autoři se shodují, že v případě potřeby zmírnění poruchy nálad, únavy, nespokojenosti
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s jídlem a stresu, může být režim s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuku
efektivnější. (Helms a kolektiv, 2015)
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5. Škodlivé účinky dlouhodobě vysokého
příjmu bílkovin
V předchozích kapitolách jsem se věnoval studiím, které byly prováděny
v relativně kratších obdobích. Nyní se podíváme na studii opět od Joseho Antonia a
kolektivu, která zkoumá dlouhodobý vliv zvýšeného příjmu bílkovin. Tato studie trvala
celý rok.
Zkoumání se zúčastnilo 14 již trénovaných mužů, kteří po dobu 1 jednoho roku
byli subjekty dané studie. Sledovaní po dobu 2 a 4 měsíců v roce přijímali jejich
klasickou/normální stravu střídavě se stravou se zvýšeným příjmem bílkovin
(>3g/kg/den). Tato období byly taky v rozmezí 2 a 4 měsíců. Celkově tedy 6 měsíců
dodržovali každý z těchto dietních režimů. Během normální dietní fáze (NP) byl jejich
příjem bílkovin 2.51 ± 0.69 g/kg/den. Výrazné zvýšení nastalo ve fázi zvýšeného příjmu
bílkovin (HP) a to až na hodnotu 3.32 ± 0.87 g/kg/den. Jejich příjem bílkovin se
v průběhu roku pohyboval průměrně v rozmezí 2.51-3.32 g/kg/den. Testovaní byli pod
pravidelnou kontrolou a celkově navštívili laboratoř 5x. K doplnění vysokého příjmu
bílkovin jim byl zdarma nabídnut proteinový přípravek, ale využívat ho nemuseli.
Doplnění potřebného počtu živin mohli dosáhnout z libovolného zdroje. (Antonio a
kolektiv, 2016 [2])
K posouzení dietního režimu sledovaných jedinců, byla použita mobilní aplikace
a k posouzení bylo využito v průměru 150 denních záznamů od každého. Testování
tělesného složení probíhalo za klasických podmínek, které již známe z předchozích
studií od J. Antonia. Testování proběhlo po 3 hodinovém půstu, nejméně 24 hodinách
bez cvičení a ve spodním prádle. Jedinci byli instruováni, aby pro každé z pěti měření
dodrželi stejný režim. Každý jeden subjekt měl svůj individuální tréninkový program,
který ale byl pod neustálou kontrolou, aby bylo dodrženo objemové zatížení, které bylo
stanoveno pro každou část studie. (Antonio a kolektiv, 2016 [2])
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Dietu sledovaných jedinců nám blíže popisuje tabulka 11.

Kcal
Sacharidy (g)
Bílkoviny (g)
Tuk (g)
Cholesterol (mg)
Sodík (mg)
Cukry (g)
Vláknina (g)

Výchozí
2452 ± 571
229 ± 75
196 ± 92
83 ±35
535 ± 336
3042 ± 1360
55 ± 38
26 ± 15

NP
2511 ± 479
226 ± 64
214 ± 76
84 ± 22
425 ± 242
3228 ± 1069
56 ± 22
29 ± 13

HP
2919 ±562
241 ± 71
284 ± 90
91 ± 23
602 ± 310
3562 ± 964
62 ± 22
31 ± 13

Poznámky: uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 11 – Tabulka dietního režimu

Z tabulky 11 můžeme vyčíst nejen zvýšení počtu bílkovin v období HP oproti
NP, a s tím i zvýšení celkového energetického příjmu, ale i zvýšení příjmu cholesterolu,
sodíku a mírného zvýšení příjmu vlákniny.
Výchozí

NP

HP

Váha (kg)

84.05 ± 10.20

84.55 ± 10.73

85.18 ± 11.04

Tuková hmota (kg)

11.42 ± 3.13

12.39 ± 3.85

12.30 ± 3.26

Tukuprostá hmota (kg)

72.63 ± 9.19

72.15 ± 8.41

72.73 ± 9.65

Tělesný tuk (%)

13.59 ± 3.21

14.48 ± 3.48

14.49 ± 3.59

Poznámky: uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 12 – Tabulka změn tělesného složení

V zaznamenaných hodnotách tabulky 12 nevidíme prakticky žádné změny ani
v jednom období. Výsledky této studie tedy neukazují rozdíly ve vlivu obou dietních
režimů na složení těla sledovaných. Mírný nárůst tělesného tuku byl přibližně stejný
v obou skupinách. Na rozdíl od výše rozebraných studií J. Antonia, tato studie
nepotvrdila teorii o pozitivním vlivu vysokobílkovinné diety na redukci tělesného tuku.
Účelem této studie nebylo ale hodnocení vlivů zvýšeného příjmu bílkovin na
tělesný tuk, ale vyvrácení/potvrzení teorie o škodlivém vlivu vyššího příjmu bílkovin na
tělesné zdraví jedinců. Pro tyto účely se jedinci podrobovali ještě krevním testům a
testům moči. (Antonio a kolektiv, 2016 [2])
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Výsledné hodnoty jsou zaznamenány v následujících tabulkách.
Výchozí

NP

HP

Běžné
rozmezí

Cholesterol mg/dL

158 ± 28

146 ± 21

151 ± 26

125-200

HDL – C mg/dL

48 ± 15

48 ± 12

45 ± 11

> nebo =40

TG mg/dL

61 ± 18

62 ± 24

64 ± 18

<150

LDL – C mg/dL

98 ± 33

86 ± 18

92 ± 22

<130

Poznámky: HDL – high density lipoprotein; TG – triacylglycerol; LDL – low density lipoprotein;
uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 13 - Tabulka krevních lipidů

Glukóza (mg/dL)
BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
eGFR
Sodík (mmol/L)
Draslík (mmol/L)
Chlorid (mmol/L)
Oxid uhličitý (mmol/L)
Vápník (mg/dl)
Celkové bílkoviny (g/dL)
Albumin (g/dL)
Globulin (g/dL)
Bilirubín (mg/dL)
Alkalická fosfatáza U/L

Výchozí
84 ± 11
22 ± 6
1.1 ± 0.2
95 ± 19
139 ± 0
4.3 ± 04
103 ± 1.7
28 ± 2
9.6 ± 0.2
7.2 ± 0.3
4.6 ± 0.2
2.5 ± 0.3
0.7 ± 0.4
64 ± 17

NP
87 ± 13
22 ± 5
1.1 ± 0.1
101 ± 17
139 ± 1
4.4 ± 0.3
102 ± 1.5
28 ± 2
9.6 ± 0.2
7.1 ± 0.4
4.5 ± 0.2
2.6 ± 0.3
0.8 ± 0.6
67 ± 17

HP
85 ± 9
22 ± 4
1.1 ± 0.2
98 ± 16
138 ± 1
4.3 ± 0.2
102 ± 1.7
28 ± 2
9.7 ± 0.3
7.1 ± 0.3
4.5 ± 0.2
2.6 ± 0.3
0.7 ± 0.3
66 ± 16

Běžné rozmezí
65-99
7-25
0.60 - 1.35
#
135 – 146
3.5 - 5.3
98 – 110
19 - 30
8.6 - 10.3
6.1 - 8.1
3.6 - 5.1
1.9 - 3.7
0.2 - 1.2
40 – 115

AST U/L

28 ± 9

27 ± 6

31 ± 13

10-40

ALT U/L

28 ± 18

26 ± 8

31 ± 13

9-46

Poznámky: BUN-blood urena nitrogen; eGFR-epidermal growth factor receptor;
aspartátaminotransferáza; ALT-alaninaminotransferáza; uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 14 – Tabulka výsledků metabolického panelu

AST-

V uvedených tabulkách výsledků testů vidíme, že změny mezi jednotlivými
obdobími menšího a vyššího příjmu bílkovin prakticky nebyly přítomny. Důležitější
však je, že uvedené hodnoty během celého roku (NP a HP) jsou v drtivé většině případů
v rozmezí, které je běžné a pro člověka zdravé.
Je nutno poznamenat, že i příjem bílkovin skupiny NP je považován za zvýšený
příjem. Za celý rok měli jedinci příjem 2,51 – 3,32 g/kg/den, což tedy odpovídá
zvýšenému celoročnímu příjmu. Dalo by se namítat, že sledovaní jedinci již byli
trénovaní s pravidelným zvýšeným příjmem bílkovin a to ovlivnilo dané výsledky.
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Každopádně jim během HP období byl příjem bílkovin zvýšen o 32% a stejně nebyly
zjištěny škodlivé změny způsobené tímto příjmem, tudíž je tento zvýšený příjem
pokládán za bezpečný. Zvýšený byl i příjem vlákniny a cholesterolu a ani zde nebyli
zaznamenány negativní důsledky takto zvýšeného příjmu. Tato studie tedy vyvrací
teorii o vylučitelnosti vysokobílkovinné stravy s vysokým příjmem vápníku a zároveň
také vyvrací teorii o škodlivém účinku zvýšeného příjmu cholesterolu. Samozřejmě je
nutné také zmínit, že se opět jednalo o vzorek již trénovaných lidí – silových
sportovců/atletů. Nelze aplikovat tyto výsledky na netrénující populaci. (Antonio a
kolektiv, 2016 [2])
Jednalo se o první kontrolní studii sledující takto dlouhodobý zvýšený příjem
bílkovin. Autoři se shodují, že výsledky nepotvrzují teorie o škodlivém vlivu vysokého
příjmu bílkovin na zdraví trénovaných silových sportovců. Zároveň studie nepotvrdila
výsledky předchozích studií, jelikož nebyly zpozorovány změny podílů tukové hmoty u
sledovaných jedinců. (Antonio a kolektiv, 2016 [2])
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6. Zvýšený příjem bílkovin u žen
Jelikož ve sportovním prostředí se projevují rozdíly mezi muži a ženami
v oblasti výkonnosti, stravy a přístupu ke sportu, věnuji studiím, u kterých byly
sledovány pouze ženy, samostatnou kapitolu. Podobně jako v kapitole 4 budou zde
popsány a porovnány tři různé studie. Dvě budou porovnány vzájemně v první
podkapitole a třetí bude věnována samostatná podkapitola.

6.1 Složení těla a výkonnost
V první studii (dále jen studie A) od Dipla a kolektivu (2008) bylo sledováno 10
žen, které aktivně cvičily 1-2x týdně. Všechny absolvovaly dva dietní režimy – Control
(55% sacharidů, 15% bílkovin a 30% tuků) a High (30% sacharidů, 40% bílkovin, 30%
tuků). Nejdříve absolvovaly jeden režim po dobu 7 dnů, následovala přestávka po dobu
3 týdnů (kdy konzumovaly dle svého klasického stravovacího režimu) a následně
absolvovaly druhý dietní režim. Podrobily se celkově 4x fyzickým testům a to vždy na
začátku těchto dietních období a na jejich konci. Sledovány byly metabolické
parametry, složení těla a síla dolních a horních končetin.
Druhá studie (dále jen studie B), kterou zpracoval Campbell a kolektiv (2018),
zkoumala 8mi týdenní tréninkový program, který absolvovalo celkem 17 žen. 8 z nich
bylo zařazeno do skupiny HP (2.5 g/kg/den bílkovin) a 9 z nich do skupiny LP (0.9
g/kg/den bílkovin). Na konci těchto období byla testována jejich maximálních síla a
zároveň bylo zkoumáno složení jejich těla. Dietní režim studie B nám blíže popisuje
tabulka 15.
HIGH

LOW

Kcal

1839 ± 316

1416 ± 204

Sacharidy (g)

156 ± 47

177 ± 33

Bílkoviny (g)

157 ± 18

56 ± 5

Tuky (g)

65 ± 21

54 ± 13

Bílkoviny (g/kg/den)

2.5 ± 0.2

0.9 ± 0.1

S/B/T (%)

34-34-32

50-16-34

Poznámky: S/B/T –sacharidy/bílkoviny/tuky; uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 15 – Tabulka dietního režimu obou skupin studie B
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V tabulce 15 vidíme detailně popsaný dietní řežim obou skupin studie B.
V posledním řádku vidíme procentuální poměr živin, který můžeme porovnat
s poměrem živin studie A. Ve vzájemném porovnání vidíme přibližnou procentuální
shodu.
Následující tabulky nám popisují výsledky a změny ve složení těla jedinců v
obou studiích.
Control
Váha (kg)
Tělesný tuk (%)
Celková tělesná voda (%)

Před
55.9
23.1
56

High
Po
56.2
23
56.4

Před
55.8
23.9
55.6

Po
55.2
22.7
56.5

Poznámky: uveden je průměr
Tabulka č. 16 – Tabulka antropometrických parametrů studie A

LOW

HIGH

Tělesná váha (kg)
Tukuprostá hmota (kg)

Před
61.4 ± 4.4
48.1 ± 2.7

Po
61.2 ± 4.6
48.7 ± 2.0

Před
61 ± 7.9
47.1 ± 4.5

Po
62.2 ± 8.2
49.2 ± 5.4

Tělesný tuk (%)

21.4 ± 5.2

20.3 ± 3.9

22.7 ± 3.0

20.7 ± 3.1

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 17 – Tabulka antropometrických parametrů studie B

Z výsledků tabulek 16 a 17 vidíme, že ani v jedné studii (ve vzájemném
porovnání mezi dietními režimy) nebyly pozorovány velké změny v tělesné hmotnosti.
Pozitivní účinek na tělesný tuk ale měly spíše režimy s vyšším počtem bílkovin, kde
můžeme vidět větší pokles tělesného tuku. Ve studii B navíc došlo i u režimu HIGH i
k zvýšení tukuprosté hmoty, právě na úkor tělesného tuku. Detailnější znázornění
změny tukuprosté hmoty zobrazuje následující grafy.
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Obrázek 3 – Grafy znázorňující změny tukuprosté hmoty u studie B (Campbell a kolektiv, 2018)

Výsledky fyzického testování studie A ukázaly, že rozdílný příjem bílkovin
neměl vliv na sílu horních a dolních končetin. Shodné byly i výsledky krevních testů,
kdy se laktát a glukóza v krvi zvyšovala vlivem cvičení, ale vliv rozdílného dietního
režimu nebyl zpozorován. Rozdíl byl zpozorován v poměru respirační výměny, který
byl snížen právě u skupiny High. Následující tabulka 18 popisuje výsledky fyzických
testů studie B. (Dipla, 2008)

HIGH
1RM Dřep (kg)
1RM Deadlift (kg)
Klidový energetický výdej
(kcal/den)

LOW

Před
69.3 ± 18.4
86.9 ± 14.8

Po
78.7 ± 16.0
102.8 ± 18.5

Před
72.0 ± 15.1
97.2 ± 16.7

Po
81.8 ± 20.1
111.4 ± 17.6

1466 ± 152

1446 ± 151

1451 ± 104

1510 ± 196

Poznámky: 1RM-maximální váha pro jedno opakování; uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 18 – Tabulka výsledků fyzických testů studie B

V tabulce je zaznamenáno zlepšení v maximální síle u obou dietních režimů,
avšak prakticky bez rozdílu v jejich vzájemném porovnání. Hodnoty klidového
energetického výdeje také nenaznačovaly ovlivnění zvýšeným příjmem bílkovin.
Ani jedna studie nepotvrdila vliv zvýšeného příjmu bílkovin na výkonnost
sledovaných. Obě však potvrdily výsledky předchozích mužských studií (Antonio a
kolektiv, 2016; Antonio a kolektiv, 2015) o vlivu vysokobílkovinné diety na složení
těla. Dipla a kolektiv (2008) v závěru studie A konstatují, že ženy při dietním režimu se
zvýšeným příjmem bílkovin udržely svoji maximální sílu bez větších rozdílů
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v porovnání se skupinou s nižším příjmem bílkovin. Studie A zkoumala pouze
krátkodobě zvýšený příjem. Budoucí studie by se měli zaměřit na zkoumání takového
příjmu z dlouhodobějšího hlediska (Dipla a kolektiv, 2008). Vzhledem k výsledkům
studie B, Campbell a kolektiv (2018) v závěru konstatují, že jejich studie je první, která
ukazuje benefity vysokobílkovinné stravy pro sportující ženy. Vzhledem k velkému
rozdílu mezi oběma režimy v počtu přijatých bílkovin (0.9 ku 2.5 g/kg/den) je potřeba
dalšího výzkumu k určení nutného zvýšení počtu přijatých bílkovin (Campbell, 2018).

6.2 Redukce váhy při zvýšeném příjmu bílkovin
Mero a kolektiv (2010) zkoumali ve své studii zvýšený příjem bílkovin při
redukci váhy u žen. Této studie se zúčastnilo celkem 15 aktivně sportujících žen.
Sledované ženy byly rozřazeny do dvou skupin a to do skupin s rozdílnou výší redukce
váhy za týden. První skupina měla označení 1KG (denní kalorický deficit 1100
kcal/den) a druhá 0,5KG (denní kalorický deficit 550 kcal/den). Z jejich označení
vyplývá i jejich rozdíl – velikost cílené redukce hmotnosti za týden. Obě skupiny měly
dodržovat shodný příjem bílkovin a to nejméně 1.4 g/kg/den. Během 4týdenního období
dodržovaly obě skupiny shodný trénink. Sledovány byly změny ve složení těla,
výkonnost sledovaných žen (dřep, benchpress, skok do výšky) a hladiny testosteronu a
SHBG (sexuálních hormonů vázající globulin) (Mero a kolektiv, 2010). Zde vidíme
rozdílnost v definování vysokobílkovinného příjmu, za nějž je v této studii považován
příjem 1.4 g/kg/den, na rozdíl od předchozích studií. To je možná ovlivněno i právě
pohlavím subjektů v této studii.
Následující graf (obrázek 4) popisuje změny v tělesné hmotnosti u obou
sledovaných skupin a vidíme zde, že pokles hmotnosti se dostavil u obou skupin,
přičemž u skupiny 1KG byl mírně větší.
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Obrázek 4 – Graf změn tělesné váhy (Mero a kolektiv 2010)

Obrázek 5 – Graf změn tělesného tuku (Mero a kolektiv, 2010)

Rozdíl v poklesu tělesného tuku už byl výraznější a větších změn dosáhla skupina 1KG.
Následující tabulka 19 nám popisuje výsledky fyzického testování.

Benchpress (kg) 1RM
Benchpress (op. x kg)
Dřep (kg)
Dřep (op. x kg)
Skok do výšky (cm)

Skupina 0.5KG
Před
Po
31.1 ± 8.8
31.1 ± 8.8
502 ± 200
481 ± 190
61.8 ± 24.1
63.9 ± 24.5
991 ± 545
1003 ± 556
43.7 ± 5.9
45 ± 6.7

Skupina 1KG
Před
Po
36.3 ± 7.1
34.7 ± 6.3
657 ± 175
661 ± 203
58.8 ± 13.6
59.7 ± 14.6
1460 ± 1076 1956 ± 1733
46.0 ± 2.4
47.0 ± 3.0

Poznámky: 1RM-maximální váha pro jedno opakování; uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 19 – Tabulka výsledků fyzických testů

V zaznamenaných výsledcích tabulky 19 jsou vidět pouze různé nepatrné rozdíly
ve výkonnosti obou skupin. Například výkon ve skoku do výšky u skupiny 0.5KG
zvýšil, ale maximální síla na benchpress byla beze změny. Naopak u skupiny 1KG se
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maximální síla na benchpress se snížila, ale maximální síla u dřepu naopak zvýšila.
Vidíme zde poměrně malé a různorodé změny, ze kterých nelze vyčíst ovlivnění
rozdílnou charakteristikou obou režimů. Další zkoumání se týkalo sledování hladiny
testosteronu. Ta byla ve skupině 1KG snížena asi o 30% a zároveň hladina SHBG byla
zvýšena. To mělo vliv na snížení hladiny volného testosteronu. Kdyby tato studie trvala
déle než 4 týdny, tak je možný i výrazný pokles testosteronu i u skupiny 0.5kg. (Mero a
kolektiv, 2010)
Celkový denní energetický příjem byl pro skupinu 0.5KG 1330 kcal a pro
skupinu 1KG byl 1036 kcal. Dle profesionálních zdravotníků je minimální doporučený
denní příjem pro ženy při redukci váhy 1200 kcal (Jeor a kolektiv, 2001). Což znamená,
že režimy skupiny 1KG byl mírně pod tímto doporučeným limitem. Tento kalorický
deficit vedl k poklesu celkové tělesné hmotnosti o 4,6 kg (1KG) a 2,5 kg (1KG).
Zároveň se ale potvrdila teorie o vlivu zvýšeného příjmu bílkovin na pokles tělesného
tuku. Překvapivě zůstala stejná hodnota tukuprosté hmota, což může být také ovlivněno
zvýšeným příjmem bílkovin. Vysokobílkovinné diety jsou považovány za efektivnější
pro redukci hmotnosti a zároveň zachování stávajícího množství tukuprosté hmoty.
(Mero a kolektiv, 2010)
Mero a kolektiv (2010) na základě této studie doporučují spíše režim s redukcí o
0.5 kg/týden (při zvýšeném příjmu bílkovin) a to z důvodu katabolického hormonálního
stavu, který se objevil ve skupině s redukcí 1 kg/týden. Tato studie ukázala, že
s poklesem tělesné hmotnosti a tělesného tuku se zvýšil výkon ve skoku do výšky, což
by například mohlo být přínosné pro atlety ve skokanských disciplínách. Nicméně k
ověření této hypotézy by byla potřeba další studie pracující přímo s atlety. (Mero a
kolektiv, 2010)
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7. Metabolická odezva na zvýšený příjem
bílkovin u kulturistů
Tuto kapitolu bych rád věnoval příjmu bílkovin přímo u kulturistů. Hyerang
Kim, Saningun Lee and Ryowon Choue (dále jen Kim a kolektiv.) zpracovali studii, kde
sledovali metabolickou odezvu Korejských kulturistů na vysokobílkovinnou dietu. Tyto
nadměrné dávky bílkovin, které kulturisti požívají z důvodu podpory růstu svalové
hmoty, často způsobují metabolickou acidózu (stavy, kdy dojde k poklesu koncentrace
standardních hydrogenuhličitanů pod referenční hodnoty). V úvodu Kim a kolektiv
(2011) zmiňují, že obecně uváděná norma pro denní příjem bílkovin pro kulturisty
k udržení svalové hmoty je 1,2-1,7 g/kg nebo 25-30% denního kalorického příjmu.
Avšak jiné studie ukázaly, že kulturisté tento poměr překračují až na 34%. Nedostatek
bílkovin či celkově nedostatečný kalorický příjem mají za následek rozložení bílkovin
k uspokojení energetické potřeby těla. Naopak zvýšená konzumace bílkovin významně
zvyšuje vylučování dusíku v moči k udržení acidobazické rovnováhy. Jakékoliv selhání
tohoto mechanismu může vést právě k metabolické acidóze. (Kim a kolektiv, 2011)
Pro toto zkoumání bylo vybráno osm elitních korejských kulturistů, kteří
trénovali více než dva roky na různé soutěže a kteří také vyhráli různá národní
mistrovství v kulturistice. Během studie byli v nesoutěžní fázi přípravy s tréninkem 4x
týdně po 1,5 hodině denně. Vyloučeni z výběru byli jedinci, kteří užívali anabolické
steroidy nebo jiné léky (ovlivňující acidobazickou rovnováhu), s akutním infekčním
onemocněním,

s jaterním

onemocněním,

onemocněním

ledvin

nebo

s kardiovaskulárním onemocněním. Jejich antropometrické parametry byly změřeny
bioelektrickou impedanční analýzou (Inbody 3.0, Biospace, Korea) po 8mi hodinovém
půstu. Jedinci byli samozřejmě jen ve spodním prádle.
zaznamenává následující tabulka (20). (Kim a kolektiv, 2011)
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Naměřené hodnoty

Průměr ± SO

Rozsah

Věk
Výška
Váha
BMI

21.5 ± 2.6
175.5 ± 6.0
94.9 ± 12.9
30.7 ± 2.6

18.0~25.0
167.0~185.0
79.3~117.4
27.4~34.3

Tukuprostá hmota (kg)

74.4 ± 8.7

62.1~90.9

Tělesný tuk (kg)
Tělesný tuk (%)

16.4 ± 5.8
17.0 ± 4.4

9.7~27.0
12.3~25.6

Poznámky: BMI-body mass index; uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 20 – Tabulka antropometrických parametrů a tělesného složení

Po

dobu

tří

dnů

sledovaní

jedinci

zaznamenávali

přesné

údaje

o

zkonzumovaných potravinách, o jejich množství a jejich časovém rozložení během dne.
Suplementace byla součástí tohoto zaznamenávání. Dietologem byli jedinci poučeni, jak
měřit a zapisovat dané potraviny a tento dietolog pak následné záznamy vyhodnotil
pomocí programu Computer Aided Nutritional Analysis 3.0 (Korejská výživová
společnost, Korea). (Kim a kolektiv, 2011)
Dieta

Suplementace

Celkově

Energie celkem

4,948.7 ± 1,690.5

673.1 ± 704.2

5,621.7 ± 1,354.7

Bílkoviny (g/den)
Bílkoviny (g/1kg)
Trojpoměr živin (%
kcal)

293.8 ± 137.0
3.1 ± 1.5

112.2 ± 70.3
1.2 ± 0.8

406.0 ± 101.1
4.3 ± 1.2

37:24:39

14:66:20

34:30:36

Ca (mg)

683.2 ± 389.5

1,494.4 ± 1,820.0

2,177.6 ± 1,588.5

P (mg)

2,704.3 ± 1116.9

564.3 ± 1262.4

3,268.6 ± 1,023.3

Na (mg)

4,081.1 ± 3337.9

823.8 ± 531.4

4,904.9 ± 3,168.9

K (mg)

5,043.6 ± 1998.8

909.3 ± 2,167.3

5,952.8 ± 2,135.9

Poznámky: uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 21 – Tabulka mikro a makro živin

Pro laboratorní část výzkumu byly odebrány sledovaným jedincům vzorky krve
(po 12 hodinách, nalačno) a moči. Tyto vzorky pak byly vědecky zkoumány. Výsledky
vidíme v následující tabulce (22). (Kim a kolektiv, 2011)
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Albumin (g/dl)
Celkové bílkoviny (g/dl)
GOT (IU/L)
GPT (IU/L)
Glukóza (mg/dl)
Insulin (μU/ml)
BUN (mg/dl)
Kreatinin (mg/dl)
GFR (ml/min/1.73 m2)
Ca (mg/dl)
P (mg/dl)
Na (mmol/L)
K (mmol/L)
Objem moči (ml/d)
pH moči
Osm. (m.osm/kg)
UUN (g/d)
Kreatinin (g/d)
Ca (g/d)
P (g/d)
Na (mmol/d)
K (mmol/d)

Referenční hodnoty

Průměr ± SO

Rozsah

3.1~5.2
5.8~8.1
7.0~38.0
4.0~43.0
70~110
2.6~24.9
6.0~23.0
0.5~1.3
80-120
8.2~10.8
2.5~5.5
135~145
3.5~5.5
4.8 - 7.5
300 – 900
6.5 - 13.0
1.0 - 1.5
0.1 - 0.3
0.4 - 1.3
40 – 220
25 – 120

4.7 ± 0.3
7.7 ± 0.4
41.0 ± 19.3
37.8 ± 9.9
95.0 ± 7.6
2.9 ± 1.9
19.9 ± 4.5
1.3 ± 0.1
78.3 ± 10.8
9.2 ± 0.5
3.7 ± 0.5
142.1 ± 1.4
5.9 ± 0.8
1,775.0 ± 489.2
6.3 ± 0.4
810.8 ± 162.8
24.7 ± 9.5
2.3 ± 0.7
0.3 ± 0.1
1.3 ± 0.4
91.8 ± 53.9
72.9 ± 33.7

4.3~5.4
7.2~8.4
26.0~84.0
22.0~55.0
85.0~108.0
0.9~7.0
13.5~27.6
1.1~1.5
60.6-92.7
8.5~9.9
3.1~4.6
141.0~145.0
5.1~7.2
1,100 - 2,500
6.0 - 7.0
519.0 - 1074.0
12.1 - 43.2
1.4 - 3.4
0.1 - 0.5
0.7 - 1.8
28.0 - 199.0
25.0 - 134.0

Poznámky: GOT-Glutamate oxaloacetate transaminase; GPT-Glutamate pyruvate transaminase;
BUN-Blood urea nitrogen, GFR-Glomerular filtration rate; UUN-Urine urea nitrogen; Osm.Osmolality; uveden je průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 22 – Tabulka výsledků testů moči a krve

Z těchto výsledných tabulek je patrné, že úroveň vylučovaného dusíku v moči
(UUN) byla dvakrát větší než průměrné referenční hodnoty. Právě dusíkaté bílkoviny se
vylučují hlavně jako močovinový dusík ledvinami. Zjištěný výsledek lze považovat jako
důkaz, že toto vylučování je způsobeno vysokými mírami bílkovinného katabolismu,
který je zapříčiněn nadměrným příjmem bílkovin. Již dříve bylo prokázáno (Wagner a
kolektiv), že zvýšený příjem bílkovin nad normu způsoboval u běžné populace zvýšené
vylučování vápníku. V této skupině se však hladina vylučovaného vápníku (i přes
nadměrný přísun bílkovin) pohybovala pouze na horní hranici běžného rozmezí a
hladina PH (která je hlavní příznak metabolické acidózy) byla taktéž v normálním
rozmezí. Lze tedy předpokládat, že faktory jako intenzivní silový trénink nebo rozdílné
dietní návyky by mohli pozitivně ovlivnit výši vylučovaného vápníku. Účinky cvičení
na vylučování vápníku potvrdily v minulosti i jiné studie (Nemoseck & Kern). (Kim a
kolektiv, 2011)
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Během studie sledování jedinci doplňovali svůj denní příjem o multivitamíny a
minerální suplementy. Těmto suplementům je také připisován vysoký podíl draslíku v
těle a společně se silovým cvičením by mohl mít vliv na vylučování dusíku a vápníku
v moči. (Kim a kolektiv, 2011)
I přes větší počet studií, jejichž výsledky ukazovaly, že vysoký příjem bílkovin
může mít za následek metabolickou acidózu, tato studie tyto výsledky nepotvrdila.
Studie předpokládá, že zvýšený příjmu draslíku a vápníku spolu se silovým tréninkem
napomáhá prevenci metabolické acidózy tím, že sníží či vyrovná negativní účinky
metabolických změn vyvolaných právě vysokým příjmem bílkovin. Nutno podotknout,
že studie pracovala s omezeným vzorkem a další studie budou potřeba k určení správné
intenzity tréninku a k určení vhodné dávky doplánovaného draslíku a vápníku. (Kim a
kolektiv, 2011)
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8. Vliv vysokobílkovinné diety na regeneraci
Důležitým faktorem tréninkového cyklu je také regenerace. Regenerace je úzce
spjata s tréninkem, ale také s výživou. Tato kapitola pojednává o vlivu počtu přijatých
bílkovin na regeneraci a o vlivu správného časování příjmu bílkovin před a po tréninku.
Následující studie (Robertse a kolektiv, 2017) testovala tento vliv a to formou fyzického
po sobě jdoucího testování, sledováním svalové bolesti, bioelektrického fázového úhlu a
hodnot kreatinkinázy a faktoru nádorové nekrózy neboli kachektinu.
Této studie se zúčastnilo celkově 14 sledovaných jedinců (8 mužů a 6 žen), kteří
museli splňovat určité podmínky. Museli mít za sebou minimálně alespoň rok a půl
silového tréninku a museli mít odpovídající silovou výkonnost pro tuto studii .
Konkrétně museli během počáteční testování být schopni zvednout 55% své tělesné
váhy na benchpress a 100% na dřep v případě žen. Muži museli být schopni zvednout
150% své váhy na benchpressu a pro dřep platila hranice 150% své váhy. Jako u jiných
studii samozřejmě nesměli užívat anabolické látky či jiné drogy, ale museli se zdržet i
užívání běžné suplementace jako doplňování kreatinu či beta alaninu a to po dobu 4
týdnů před začátkem studie. (Roberts a kolektiv, 2017)
Výsledky prvotního testování a krevních vzorků jsou zobrazeny v tabulce 23.

Věk (roky)
Výška (výška)
Váha (váha)
Tělesný tuk (%)
Tukuprostá hmota (%)
Dřep 1RM (kg)
Benchpress 1RM (kg)
Přítah v předklonu 1RM (kg)
Fázový úhel (°)
Kreatinkináza (U.L−1)
TNF-α (pg.mL−1)

Celkově
31 ± 6
1.71 ± 0.12
78.45 ± 0.12
17.47 ± 3.99
82.53 ± 3.99
132.5 ± 53.67
92.32 ± 43.16
85.71 ± 34.74
8.19 ± 0.74
172.92 ± 106.86
1.54 ± 0.28

Pouze muži
30 ± 6
1.80 ± 0.45
95.19 ± 18.98
17.57 ± 4.81
82.43 ± 4.81
167.19 ± 41.18
124.38 ± 21.91
113.75 ± 11.26
8.55 ± 0.37
245.14 ± 92.59
1.59 ± 0.26

Pouze ženy
33 ± 6
1.6 ± 0.79
56.13 ± 6.21
17.3 ± 3.01
82.67 ± 3.01
86.25 ± 24.99
49.58 ± 18.3
48.33 ± 5.16
7.72 ± 0.88
88.67 ± 36.01
1.47 ± 0.31

Poznámky: 1RM- maximální váha pro jedno opakování; TNF-α-kachektin; uveden průměr ±
směrodatná odchylka
Tabulka č. 23 – Tabulka počátečního testování

Tabulka 23 popisuje počáteční antropometrické parametry, silovou výkonnost
jedinců, fázový úhel a hodnoty kreatinkinázy a kachektinu (faktor nádorové nekrózy).
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Tyto hodnoty byly zkoumány pro zjištění efektu dávky bílkovin na regeneraci
sportovce.
Jako i v předchozích studiích, jedinci byli požádáni o pravidelné zapisování
jejich dietního režimu, který byl následně analyzován a rozebrán pro potřeby stanovení
diety v probíhající studii. Následně byly opět náhodně rozděleny do dvou dietních
období, přičemž v prvním období PROHIGH bylo cílené dávkování bílkovin zvýšeno
na 2.9 g/kg/den a v druhém období PROMOD bylo dávkování bílkovin 1.8 g/kg/den.
Detaily stravovacích režimů jsou zaznamenány v tabulce 24. (Roberts a kolektiv, 2017)

PROMOD
2262.64 ± 495.78

PROHIGH
2377.14 ± 509.97

Sacharidy (g/den

140.36 ± 46.07
243.86 ± 55.84

219.07 ± 69.90
237.64 ± 68.65

Tuky (g/den)
Bílkoviny (%)
Sacharidy (%)

80.64 ± 16.78
24.57 ± 4.81
43.16 ± 2.81

61.14 ± 12.86
36.46 ± 6.21
39.94 ± 6.82

Tuky (%)

32.27 ± 2.79

23.60 ± 4.47

Celkový příjem (kcal)
Bílkoviny (g/den)

Poznámky: uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 24 – Tabulka obou dietních režimů

Tabulka 24 popisuje oba dietní režimy a zároveň ukazuje procentuální
zastoupení makroživin v celkovém energetickém příjmu za jeden den. Vždy poslední tři
dny (T1, T2, T3) 10ti denního období probíhalo testování. Během tohoto období měli
sledovaní za úkol udržovat svůj běžný tréninkový režim. Byly instruováni, aby před
krevními testy a testováním tělesného složení dodrželi 3-4 hodinový půst. (Roberts a
kolektiv, 2017)
V těchto testovacích dnech sledovaní subjektivně hodnotili svoji svalovou bolest
na stupnici 0-10 (0=žádná, 5=znatelná, 7=nepříjemná, 10=závažná). Ke globálnímu
odhadu bolesti byl také hodnocen, za pomoci digitálního algometru FDX, sval ramenní,
prsní, trapézový, hýžďový, přední stehenní a triceps. Následně jim před fyzickými testy
byl dán nápoj s obsahem 0.4 g/kg syrovátkového proteinu a po uplynutí 30 minut
následovaly fyzické testy. Testování začalo zahřátím organismu a přípravou na zátěž
(10 opakování při 40%RM a 5 opakování při 60%RM) u každého cviku. Poté
následovala hlavní část, kterou tvořily 3 série s 80%RM a sledovaní měli udělat vždy co
nejvyšší počet opakování. Zaznamenán byl celkový počet opakování v rámci všech
třech sérií a pauza mezi sériemi byla 90 sekund. Pořadí cviků: dřep, benchpress, přítah
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v předklonu. Pauza mezi jednotlivými cviky byla 5 minut. Po 30 minutách opět
konzumovali proteinový nápoj s obsahem bílkovin 0.4 g/kg. (Roberts a kolektiv, 2017)

Dřep PROMOD
Dřep PROHIGH
Benchpress PROMOD
Benchpress PROHIGH
Přítah v předklonu PROMOD
Přítah v předklonu PROHIGH
Svalová bolest PROMOD (N)
Svalová bolest PROHIGH (N)

T1
23 ± 7.5
22.3 ± 7.7
17.0 ± 3.4
17.5 ± 2.9
20.2 ± 5.6
20.9 ± 7.4
88.1 ± 26.6
87.2 ± 26.8

T2
21.8 ± 8.4
20.7 ± 8.3
18.1 ± 3.8
17.4 ± 3.1
20.5 ± 6.7
20.6 ± 7.1
87.9 ± 26.8
82.9 ± 24.7

T3
19.7 ± 6.8
20.1 ± 5.9
18.3 ± 3.8
17.0 ± 3.6
21.4 ± 7.1
20.3 ± 7.2
88.2 ± 27.9
80.9 ± 26.0

Poznámky: uveden průměr ± směrodatná odchylka
Tabulka č. 25 – Tabulka výsledků fyzických testů a svalové bolesti

V tabulce 25 vidíme výsledky fyzických testů v součtu všech tří testovacích
sérií. Vidíme, že počet opakování měl sestupnou tendenci u většiny cviků v obou
režimech, nejvíce však u počtu opakování u dřepu v režimu PROMOD. Zároveň
nevidíme velký rozdíl v rámci jednotlivých cvičení mezi režimem PROMOD a
PROHIGH. Svalová bolest u režimu PROHIGH zaznamenala menší pokles v druhém a
třetím testovacím dnu, na rozdíl u režimu PROMOD. Následující graf nám popisuje
úroveň kreatinkinázy v testovacích dnech.

Obrázek 6 – Graf hladiny kreatinkinázy v testovacích dnech

Z grafu a můžeme vyčíst, že hladina kreatinkinázy nebyla tolik rozdílná
v porovnání obou režimů, avšak byla zvýšená ve druhém a třetím testovacím dnu oproti
prvnímu.
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Obrázek 7 – Graf hodnot TNF-α v testovacích dnech

Hodnoty kachektinu po fyzickém testování v jednotlivých dnech nám vyjadřuje
graf B. Opět vidíme nepříliš velké rozdíly mezi oběma skupinami, tentokrát ale i
minimální rozdíly mezi jednotlivými dny.

Obrázek 8 - Graf velikosti fázového úhlu v testovacích dnech

V posledním grafu vidíme velikost fázového úhlu, který se prakticky nelišil
v porovnání obou režimů v prvních dvou dnech a ani v porovnání těchto dní mezi
sebou. Avšak je zde vidět rozdíl ve třetím dni, kdy v režimu PROHIGH dosáhl větší
velikosti než v režimu PROMOD.
Hlavním cílem této studie bylo zjistit, zda vyšší dávkování bílkovin (2.9
g/kg/den) bude mít vliv na regeneraci oproti normálnímu dávkování při zachování
stejného energetického příjmu a stejného časování příjmu bílkovin před a po tréninku.
Autoři studie se v závěru vyjadřují, že toto tvrzení se nepotvrdilo a výsledky studie se
shodují s výsledky již dříve publikovaných studií. Z výsledků studie vyplývá, že
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normální příjem bílkovin (1.8 g/kg/den) by měl pro silově sportující jedince být
dostačující. Zvýšená úroveň obtížnosti fyzických testů oproti předchozí studii
podobného typu (Hoffman a kolektiv, 2010) měla vliv na úroveň kreatinkinázy, která
byla ve druhý a třetí den vyšší než v prvním dni. Hodnoty kachektinu nebyly
zaznamenány s výrazným rozdílem a rozdíl ve velikosti fázového úhlu byl pouze třetí
testovací den. Je pozoruhodné, že výkony konkrétně u dřepu měli pokles třetí testovací
den, avšak na potvrzení či vyvracení důvodu a vlivů ovlivňující tyto výsledky, by byla
potřeba dlouhodobější studie. Jak již bylo řečeno výše, zkoumán byl vliv rozdílných
diet na regeneraci a výsledky této studie neukázaly pozitivní vliv zvýšeného příjmu
bílkovin na regeneraci silových sportovců oproti normálnímu příjmu. (Roberts a
kolektiv, 2017)
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9. Rizika neodborné diety
Vzhledem k popularitě silových a kondičních sportů i mezi neprofesionální částí
populace (například nárůst popularity crossfitu v poslední době) se množí i špatné
stravovací návyky a diety těchto rekreačních/amatérských sportovců. Tito jednotlivci
kolikrát nemají správné zdroje pro získávání informací jak o vhodné stravě, počtu
přijatelných makroživin, tak ani o samotném tréninku. Tato kapitola je věnována jedné
amatérské dietě a jejím důsledkům, které zkoumal tým Guardia a kolektiv (2015)
v rámci své studie.
Konkrétně se jedná o dietu 33letého amatérského kulturisty, který po dobu 16ti
let konzumoval zvýšený příjem bílkovin. Ústav provádějící studii byl osloven tímto
jedincem na základě doporučení jeho osobního trenéra po té, co si sledovaný jedinec
stěžoval na gastrointestinální potíže (první příznaky v období cca 6 měsíců před touto
studií), které se objevovaly i 3x denně po jídle (minuty až hodiny) s následnými
bolestmi břicha. Dále si tento muž stěžoval na pocity únavy, které mu zasahovaly do
jeho pracovní činnosti, ale nespavost či jiné poruchy spánku nebyly potvrzeny.
Sledovanému byla provedena kompletní lékařská prohlídka, která zahrnovala fyzické
vyšetření, krevní vyšetření, antropomotorické měření a výživovou analýzu. Jedinec
přerušil trénování a změnil stravu v době počátku střevních potíží až do začátku studie,
tudíž lékaři bohužel neměli potřebná data z dob plného tréninku k analýze. Tato pauza
od tréninku mohla zapříčinit ztrátu hmotnosti při souběžném zvýšení tukových zásob.
(Guardia a kolektiv, 2015)
Tabulka číslo 26 nám ukazuje naměřené antropometrické hodnoty sledovaného.
Výška (cm)

186

Váha (kg)

86.3

BMI (kg/m2)

24.9

Velikost paže (cm)

33

Tuková hmota (%)

20.1

Tukuprostá hmota (%)

79.9

Tělesná buněčná hmota (%)

48.5

Extracellularní tekutina (kg)

38.5

Tabulka č. 26 – tabulka antropomotorických parametrů sledovaného
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Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že se sledovaný pohyboval cca
v běžné normě, až na procento tělesného tuku, které je nad normou pro sportovce, ale i
pro nesportující obyvatelstvo. Jak ale bylo zmíněno výše, to může být důsledek pauzy
od tréninku. Kromě těchto hodnot byla měřena i srdeční frekvence a krevní tlak. Obě
tyto naměřené hodnoty se pohybovaly v normě. (Guardia a kolektiv, 2015)
Jeho dosavadní strava byla sledována odborníky, kteří provedli se sledovaným
rozhovor, kde byly rozebrány jeho stravovací návyky a sledovaný také vyplnil 7mi
denní výživový záznam. Podle tohoto záznamu bylo zjištěno, že celkový jeho denní
příjem byl 2160 kcal a že užíval vitamínové a minerální doplňky, které užíval
dlouhodobě. (Guardia a kolektiv, 2015)
Shrnutí dietních návyků jedince, v době lékařské kontroly popisuje tabulka 27.

Celkový příjem (kcal)

Kvantita
2160

% z celkového
příjmu
Vláknina (g)

Kvantita
16

Bílkoviny (g)

106.9

19.7

Železo (mg)

15

Tuky (g)

46.1

19.2

Cholesterol (mg)

212

Nasycené tuky (g)

9.1

3.8

Vitamín A (μg)

174

PUFA (g)

9.4

3.9

Niacin (mg)

35

MUFA (g)

24.8

10.3

Selen (μg)

25

Celkově sacharidy (g)

352

61.1

Zinek (mg)

14

Škrob (g)

297

51.5

Cukry (g)

55

9.5

Poznámky: PUFA-polynenasycené mastné kyseliny; MUFA-mononenasycené mastné kyseliny
Tabulka č. 27 – Tabulka výživových údajů sledovaného (7mi denní záznam)
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Základní biochemické údaje nám popisuje tabulka 28.
Kreatinin (mg/dl)

0.92

Bílkovina (g)

8.0

TSH (UI/l)

1.17

Ca2+ (mg/dl)

10.1

Na+/K+ (mEq/l)

139/3.8

Helicobacter Pilory IgG

Negativní

Anti-gliadin IgA-IgG

Negativní

H2 dechový test

Pozitivní

TOK (fekální okultní krevní test)

Negativní

Bazální inzulín (mUI/l)

14

Celkový imunoglobulin (UI/ml)

110

Poznámky: TSH-Tyreotropní hormon; TOK-fekální okultní krevní test
Tabulka č. 28 – Tabulka biochemických parametrů sledovaného

Výsledné hodnoty biochemických parametrů se pohybovaly v běžném rozmezí.
Celková hodnota imunoglobulinu (IgE) byla taktéž v normální hranici. Slabou tukovou
absorpci odhalil test na fekální tuk a laktózový toleranční test (H2 dechový test) odhalil
intoleranci laktózy. Orální glukózový test také odhalil porušenou glukózovou toleranci.
(Guardia a kolektiv, 2015)
Dle metodiky hodnocení stravy od Thompsona (2013) autoři studie zpracovali
složení stravy sledovaného v dlouhodobějším měřítku, konkrétně 16 uplynulých let
(vyjma posledního půl roku). Podle specifického stravovacího vzorku byly schopni
zjistit, jakou stravu jedinec konzumoval a jaké bylo její množství. To vše pro období
cca 16 let zpětně. Velikost jednotlivých porcí byla odhadnuta pomocí barevného
jídelního atlasu pro vyčíslení velikostí porcí (Turconi a kolektiv, 2005). Nutno ještě
podotknout, že do tohoto schématu nebyly zařazeny dávky bílkovin z proteinového
nápoje, který sledovaný užíval vždy po tréninku, tzn. cca 5x týdně. (Guardia a kolektiv,
2015)
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Celkový příjem (kcal)

Kvantita
2967

% z celkového příjmu
Vláknina (g)

Kvantita
19

Bílkoviny (g)

199

26.8

Železo (mg)

20

Tuky (g)

74

22.5

Cholesterol (mg)

493

Nasycené tuky (g)

17

5.2

Vitamín A (μg)

1087

PUFA (g)

8

2.4

Niacin (mg)

71

MUFA (g)

44

13.6

Selen (μg)

88

Sacharidy (g)

401

50.7

Zinek (mg)

19

Škrob (g)

326

39.9

Cukry (g)

85

10.7

Poznámky: PUFA-polynenasycené mastné kyseliny; MUFA-mononenasycené mastné kyseliny
Tabulka č. 29 – Tabulka dlouhodobého příjmu živin (16 let)

Z těchto údajů vyplývá, že dietní režim sledovaného byl charakteristický velmi
zvýšeným příjmem bílkovin, který byl přibližně na hranici 2,3 g/kg/den, a také nízkým
příjmem vlákniny. Příjmy vitamínu a minerálu byly také velmi zvýšené, nad
doporučené denní dávkování. Dle IOR (Italian official recommendations reference
values) je doporučena dávka například pro Vitamín A 700 μg, pro Niacin 18 mg, pro
Selén 55 μg a pro Zinek 15 mg. Ve všech těchto případech vidíme příjem nad
doporučené dávkování. Odhadovaný celkový příjem energie za den byl cca 3000 kcal.
Sledovaný sám řekl, že tento stravovací režim dodržoval cca uplynulých 16 let a to bez
vedlejších účinků či přiznaků. (Guardia a kolektiv, 2015)
Následně byl vytvořen a doporučen sledovanému upravený dietní režim pro
zlepšení jeho momentálních problémů. Ten byl zaměřen hlavně na správný příjem
energie a na napravení nevhodných stravovacích návyků, s cílem zbavit se pocitů
slabosti a střevních potíží. K tomu také měl zvýšená pozornost na příjem látek tyto
potíže ovlivňující – jednoduché cukry, tuky a vláknina. K tomu taky byly předepsány
probiotika (se směsí prebiotik a antioxidantů) a přípravek EPA/DHA s vitamínem E
(300mg/200mg a 1.8 mg na tabletu) po dobu 2 týdnů. Pacient byl také vyzván
k pozastavení suplementace vitamínových, minerálních a proteinových doplňků.
(Guardia a kolektiv, 2015)
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Celkový příjem (kcal)

Kvantita
2601

% z celkového příjmu
Vláknina (g)

Kvantita
29

Bílkoviny (g)

122

18.8

Železo (mg)

19

Tuky (g)

71

24.5

Cholesterol (mg)

207

Nasycené tuky (g)

13

4.5

Vitamín A (μg)

835

PUFA (g)

11

3.8

Niacin (mg)

27

MUFA (g)

44

15.2

Selen (μg)

35

Sacharidy (g)

393

56.6

Zinek (mg)

14

Škrob (g)

343

49.4

Cukry (g)

50

7.2.

Poznámky: PUFA-polynenasycené mastné kyseliny; MUFA-mononenasycené mastné kyseliny
Tabulka č. 30 – Tabulka doporučeného dietního režimu pro odstranění potíže

Pokud porovnáme tabulku 30 a tabulku 29, tak vidíme rozdíl hlavně v denním
příjmu bílkovin, v příjmu vlákniny a příjmu vitamínů a minerálu.
Po měsíci přišel pacient opět na kontrolu. Zlepšení bylo patrné v zmírnění
bolesti žaludku po jídle a ve zmenšení výskytu gastrointestinální potíží. (Guardia a
kolektiv, 2015). Změna dietního režimu se tak ukázala jako prospěšná.
Dle zjištěných údajů byl zkoumán vliv dlouhodobě zvýšeného příjmu nejen
bílkovin, ale i mikroživin a to konkrétně Vitamínu A, Selenu, Niacinu a Zinku. I tyto
nadměrné příjmy mohli hrát roli v pacientových potížích se zažíváním. Nadměrný
příjem Vitamínu A (v rámci měsíců až let) může vyvolat symptomy jako nevolnost,
zvracení či průjem (Allen a kolektiv, 2002). Gastrointestinální potíže mohly být i
ovlivněny zvýšeným příjmem Niacinu (Guyton a kolektiv, 2007) a to platí i v případě
Zinku (Bothwell, 2002). V případě Selenu byla například v roce 2008 zjištěna otrava
v důsledku požití špatně vyrobeného multivitamínu. Příznaky, kromě bolesti kloubů a
vypadávání vlasů, byly i průjem či únava (Mac a kolektiv, 2010). V těchto případech
můžeme vidět spojitost s pacientem sledovaným v této studii/kapitole. Ačkoliv cvičení
vede ke ztrátě některých minerálů, neexistují žádné důkazy ospravedlňující takto
zvýšený příjem minerálů (Rodriguez a kolektiv, 2009). Zvýšený obsah bílkovin byl
přibližně 2.5 g/kg/den (včetně proteinové suplementace) a je pravděpodobné, že takto
dlouhodobě zvýšený příjem bez dozoru může vést či pomoci výše zmíněným
nežádoucím účinkům. Metabolické vedlejší účinky vysokobílkovinné stravy nejsou
úplně prokázány, avšak je možné, že zatížení tímto příjmem mohlo vyvolat slabou
dysfunkci střevní sliznice (Blachier a kolektiv, 2007).
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Nutno podotknout, že po stanovení nového dietního režimu pro zlepšení
symptomů, se pacient podrobil pouze kontrole po jednom měsíci. Další sledování
pacienta neproběhlo a tudíž nebyla získána další potřebná data pro stanovení, potvrzení
či vyvracení závěrů z této studie. Pacient dále po prvním měsíci příliš nespolupracoval.
Z dostupných dat a pozorování, autoři studie upozorňují na riziko amatérských
neodborných diet, které mohou mít za následek předávkování makroživinami, stejně
jako mikroživinami. Dále nedoporučují nadhodnocovat účinky doplňkových přípravků,
které mohou vést právě k vedlejším účinkům, jak tomu bylo pravděpodobně v tomto
případě. K předcházení závažným a chronickým zdravotním potížím, by sportovcům
měl vždy radit odborník, který je poučí o denním příjmu jednotlivých živin a
suplementaci. Zvlášť pokud se jedná o dlouhodobé užívání. (Guardia a kolektiv, 2015)
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10. Výsledky
V předešlých kapitolách byly popsány a rozebrány výsledky intervenčních studií
zkoumající zvýšený příjem bílkovin v silových sportech. Vícekrát byl zkoumán vliv
rozdílného příjmu bílkovin na složení těla a to buď jako hlavní cíl studie nebo i jako cíl
vedlejší. Výsledky studií Antonia a kolektivu (2016, 2015) potvrdily pozitivní vliv
zvýšeného příjmu bílkovin oproti příjmu nižšímu a to konkrétně v poklesu tělesného
tuku sledovaných jedinců. Ke stejnému závěru se dopracovali i Dipla a kolektiv (2008)
a Campbell a kolektiv (2018), v jejíchž studiích byly sledovány ale pouze ženy. Pohlaví
sledovaných ve výsledku nemusí tedy hrát důležitou roli. Zajímavé je, že pokud šlo o
redukci váhy, tak ale nebyl potvrzen vliv vysokobílkovinné diety na redukci tuku
v porovnání s příjmem nižším. Během studie ale došli Helms a kolektiv (2015)
k závěru, že dieta s vyšším příjmem bílkovin na úkor příjmu tuků je vhodnější vzhledem
k výsledkům psychologických testů, které sledovaní jedinci absolvovali. Mero a
kolektiv (2010) také zkoumali redukci tuků za zvýšeného příjmu bílkovin, ale jeho
studie byla poněkud odlišná, jelikož příjem bílkovin se nelišil v porovnání dvou
sledovaných skupin. Skupiny se lišily v plánovaném úbytku váhy za jeden týden a
v závěru byl doporučený režim s pomalejší redukcí váhy, a to kvůli výsledkům
testování hormonální odezvy. V žádné ze zmiňovaných či rozebraných studií v mé práci
nebyl shledán pozitivní vliv vyššího příjmu bílkovin na fyzickou výkonnost
sledovaných v porovnání se skupinou s normálním či nižším příjmem. Z hlediska
zdravotních rizik se dlouhodobě zvýšenému příjmu bílkovin věnoval opět Antonio a
kolektiv (2016 [2]) a jejich závěrem bylo vyvracen škodlivého vlivu dlouhodobé
vysokobílkovinné diety. Guardia a kolektiv (2015) však ve své studii konstatoval
pravděpodobný negativní vliv dlouhodobě (cca 16 let) zvýšeného příjmu bílkovin.
Sledovaný jedinec dle svého samostatně upraveného dietního režimu konzumoval
nadměrný počet bílkovin a to mohlo způsobit jeho zdravotní potíže. Ty ale byly
ovlivněny také jeho nadměrným příjmem vitamínů a minerálů, který doplňoval v rámci
suplementace. Naopak n pozitivní vliv minerální a vitamínové suplementace poukázali
ve své studii Kim a kolektiv (2011). Došli k závěru, že kombinace silového tréninku se
zvýšeným příjmem draslíku a vápníku může snížit či vyrovnat negativní důsledky
zvýšeného příjmu bílkovin. Studie nepotvrdila vliv zvýšeného příjmu bílkovin na vznik
metabolické acidózy. Roberts a kolektiv (2017) ve své studii zkoumali vliv zvýšeného
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příjmu bílkovin na regeneraci. Výsledky studie se shodují s výsledky předchozích studií
a vliv na regeneraci nebyl zjištěnými výsledky potvrzen.
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11. Závěr
Zpracování této bakalářské práce mi potvrdilo složitost a obsáhlost dané
problematiky. Zjištěné a porovnané výsledky naplnily většinu mých očekávání a až na
výjimky mě nepřekvapily. Práce rozebírá vliv zvýšeného příjmu bílkovin na více
faktorů a v některých z nich vidím jeho působení jako pozitivní. Většina studií svými
výsledky potvrdila pozitivní vliv vysokobílkovinné stravy na složení těla u silových
sportovců a to konkrétně poklesem podílu tělesného tuku. Z těchto poznatků by mohlo
čerpat mnoho sportovců v oblasti silových sportů, kteří věnují pozornost nejen výkonu,
ale i samotné tělesné kompozici. Důležité je ale zmínit, že autoři studií měli občas
rozdílný pohled na definici vysokého příjmu bílkovin. Zatím co ve své studii Mero a
kolektiv (2010) považují za zvýšený příjem bílkovin 1.4 g/kg/den, Antonio a kolektiv
ve své studii z roku 2014 zkoumali příjem až o velikosti 4.4 g/kg/den. V tomto
příkladném porovnání vidím rozdíl v chápání vysokobílkoviné stravy. Problematiku
stanovení přesného počtu bílkovin ovlivňuje mnoho faktoru jako intenzita a náročnost
tréninků, pohlaví jedinců nebo jejich předchozí stravovací návyky. Z těchto důvodů
vidím stanovení optimálního počtu bílkovin pro sportovce jako velmi individuální
záležitost, kterou lze jen těžko správně určit z amatérského hlediska. Souhlasím se
závěrem kapitoly 9, kdy Guardia a kolektiv (2015) doporučují sportovcům vždy
konzultaci s odborníkem v oblasti výživy. Tato studie se dotkla i problematiky příjmu
minerálů a vitamínů a poukazuje na negativní účinky vyššího než doporučeného
denního příjmu ve spojení s vyšším příjmem bílkovin. Naopak Kim a kolektiv (2011)
zmiňují možný pozitivní vliv doplňování minerálů na možné vedlejší dopady zvýšeného
příjmu bílkovin. Tato studie jako jediná pracovala s profesionálními kulturisty, proto si
myslím, že lze těžko porovnávat její výsledky s výsledky Guardia a kolektivu (2015).
Překvapily mě výsledky studií, které nepotvrdily zlepšení fyzické výkonnosti na základě
vyššího příjmu bílkovin. Zde jsem očekával výsledky o něco lepší ve prospěch
vysokobílkovinné stravy. Přehnané zvyšování příjmu bílkovin s vidinou zlepšení
silových schopností tudíž vidím jako neopodstatněné, stejně jako očekávání pozitivního
vlivu na proces regenerace sportovce. Ani tento vliv totiž nebyl prokázán. Celkové
výsledky nepotvrzující škodlivé účinky (pokud se jedná o dietu od odborníků) a
potvrzující pozitivní vliv na složení těla, mluví ale z mého pohledu kladně pro zvýšený
příjem bílkovin. Avšak stanovení přesného optimálního počtu přijatých bílkovin vidím
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jako individuální záležitost, kterou ovlivňuje mnoho subjektivních faktorů. Myslím, že
pro potvrzení a určení vlivu minerálů a vitamínů na důsledky vysokobílkovinné stravy
je potřeba ještě podrobnější a cíleně zaměřená studie. Do budoucna jako zajímavé
vidím zpracování studií týkající se vlivu zvýšeného příjmu bílkovin čistě na svalovou
hypertrofii, která zde nebyla rozebrána.
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