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ABSTRAKT

Název práce
Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na
anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti

Problém
Vrozené dispozice každého jedince jsou ovlivněny především zděděnou
genetickou informací v podobě DNA a určitým vlivem vnějšího prostředí. Na základě
vysoké variability vrozených předpokladů v podobě fenotypických odlišností v anatomii
či fyziologii jedince lze usuzovat na spojitosti genetické výbavy a určitého sportovního
talentu. Podle současných vědeckých poznatků jsou více geneticky podmíněny
sportovní výkony spojené s anaerobní aktivitou kosterní svaloviny. Anatomické a
funkční vlastnosti kosterní svaloviny jsou ovlivněny geny, které mají vliv na strukturu
svalových vláken, krevní zásobení, látkovou přeměnu, neurotransmisi, regeneraci svalu
aj. Sportovní šerm je komplexní sportovní disciplína, kde významnou úlohu hrají
rychlostní předpoklady a dynamická síla. Sportovní výkon v šermu, bez ohledu na typ
zbraně, je závislý na interakcích mezi reakcí šermíře na podněty z okolního prostředí
(vizuální, taktilní), přesností, taktickými a technickými dovednostmi, úrovní anticipace
a celkovou fyzickou a psychickou připraveností šermíře. Práce vychází z předpokladu,
že u sledovaných proměnných v anaerobním Wingate testu (maximální výkon,
maximální výkon vztažený na kilogram tělesné hmotnosti, anaerobní kapacita, celkový
počet otáček, vrcholová hladina laktátu) a ve specifických motorických testech (reakční
doba, pohybový čas přímého bodu a výpadu, rychlost provedení specifického
člunkového testu a rychlost aktivace vybraných svalů) budou zjištěny rozdíly mezi
šermíři různého genotypu. Tento předpoklad je založen na výsledcích a tvrzeních
předchozích studií a odborné literatury, kde autoři upozorňují na skutečnost, že existují
rozdíly v zastoupení určitého genotypu a konkrétního sportovního výkonu.

Cíl práce
Cílem práce je zjistit, zda existuje závislost mezi vybranými polymorfismy genů
a výsledky dosaženými v použitých testech u skupiny elitních a subelitních šermířů.
Dílčím cílem práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi sledovanými polymorfismy a
rychlostí aktivace vybraných svalů při výpadu.

Metody
Výzkumný soubor tvořilo celkem 30 šermířů (muži, kordisté a fleretisté ve věku
24,9 ± 6,2 let) první a druhé výkonnostní třídy (elitní a subelitní) Českého i
Slovenského šermířského svazu. Pro genotypovou analýzu vybraných polymorfismů
bylo využito bukálních stěrů, které byly zpracovány v genetických laboratořích
(Genomac výzkumný ústav, s.r.o; Ústav biologie a lékařské genetiky 1. Lékařská
fakulta UK). Pro diagnostiku anaerobního výkonu byl využit třicetivteřinový Wingate
test (WT30). Úroveň reakční doby na vizuální podnět a rychlost výpadu byla sledována
pomocí zařízení Fitrosword (Fitronic, s.r.o, Bratislava). Dále byl využit specifický
člunkový test pro šerm. Doplňující metoda analýzy časové aktivace vybraných svalů při
výpadu byla měřena za využití povrchové elektromyografie (ME6000, MEGA
Electronics, Ltd., Finsko).
Výsledky z výše uvedených testů byly porovnány s těmito polymorfismy:
ACTN3 R577X, ACTN3 (rs2229455), ACE ID, NOS3 Glu298Asp, AMPD1 C34T,
BDKRB2 +9/-9 a CNTF G1357A. Rozložení genotypové a alelové frekvence šermířů
bylo zároveň porovnáno s obecnou populací kavkazoidního typu.

Výsledky a závěry
Po porovnání vyšetřených frekvencí alel a genotypů skupiny šermířů s obecnou
populací kavkazoidního typu nebyly nalezeny žádné rozdíly ani v jednom sledovaném
polymorfismu. Významné rozdíly byly identifikovány u polymorfismů ACTN3 R577X,
ACE ID, BDKRB2 +9/-9 a NOS3 Glu298Asp u vybraných proměnných zjistěných ve
Wingate testu.
Mezi zastoupením polymorfismů NOS3 Glu298Asp, BDKRB2 +9/-9 a CNTF
G1357A a výsledky specifických motorických testů (reakční doba výpadu, pohybová

rychlost výpadu, celková rychlost pohybu, specifický člunkový test i aktivace
vybraných svalů) byly také nalezeny významné rozdíly. Dále bylo zjištěno, že osob, u
kterých byla identifikována alela -9 polymorfismu BDKRB2 +9/-9 mají rychlejší
časovou aktivaci svalů m. rectus femoris a m. deltoideus při výpadu než šermíři
s genotypem +9/+9.
Na základě výsledků je možné konstatovat, že s ohledem na různé zastoupení
polymorfismů u skupiny šermířů byly zjištěny rozdíly ve výkonech v anaerobním testu
WT30, reakční době při výpadu, pohybovém času výpadu, celkové době výpadu,
specifickém člunkovém testu i aktivaci vybraných svalů. Je však nutné pohlížet na tyto
výsledky s jistým nadhledem, jelikož sportovní výkon nepochybně ovlivňuje celá řada
dalších vnitřních i vnějších faktorů.

Klíčová slova
Anaerobní výkon, polymorfismus, sportovní šerm, genotypy, motorické testy, genetické
predispozice, reakční doba, pohybový čas

ABSTRACT

Title
Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on
anaerobic activity of skeletal muscle activity

Problem
Inborn predispositions of every individual are mainly influenced by the inherited
genetic information in their DNA with the addition of external environmental factors.
Based on the high variability of the inborn predictions in the form of phenotypic
differences in the anatomy or physiology of an individual, it can be deduced on the
connection between genetics and a specific sport talent. According to current scientific
knowledge, anaerobic performance of the skeletal muscle tissue seems to be more
genetically influenced. Anatomic and functional properties of the skeletal muscle are
mainly influenced by genes, which have effect on the muscle fibre structure, blood
storage, metabolism, neurotransmission, and muscle regeneration, etc. Fencing is a
complex sport discipline where predispositions to speed and dynamic force play a key
role. The sport performance in fencing, regardless of the type of weapon, is directly
dependent on the interactions between the reaction of the fencer to the surrounding
stimuli (visual, tactile), accuracy, tactical and technical skills, level of anticipation and
overall physical a psychological readiness of the fencer. This work is based on a
hypothesis that among the observed variables from anaerobic Wingate test WT30
(maximal performance, maximal performance/kg, anaerobic capacity, overall number of
revolutions, peak lactate level) and from specific motor tests (reaction time, movement
time of the direct hit, movement time of the lunge, time muscle activation and the overal
time in specific shuttle test performing) the differences will be observed between
fencers of a different genotype. This hypothesis is based on the results and claims of
previous studies, in which authors point to the fact that there are some differences
between a representation of particular genotype and sport performance.

Objective
The main goal is to find out any relations among the selected polymorphisms of
genes and results gained through various testing in the group of elite and subelite
fencers. The partial aim of this work is to find out whether there is a link between the
observed polymorphisms and the speed of time muscle activation during the fencing
lunge.

Methods
The research sample consisted from 30 fencers (men, epeéists and foilists,
24.9±6.2 years of age) of elite and sub elite level from Czech and Slovak fencing
federation. For the genotypic analysis of selected polymorphisms a buccal mucosae
swab was used followed by the genetic lab analysis (Genomac výzkumný ústav, s.r.o;
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. Lékařská fakulta UK). In order to complete
diagnostics of the anaerobic skills the thirty second Wingate test (WT30) was used. The
reaction time levels tested on visual stimuli was observed via the Fitosword device
(Fitronic, s.r.o., Bratislava, Slovak Republic). Also the specific fencing shuttle test was
used. The time muscle activation speed analysis of selected muscles was done by
surface electromyography (ME6000, MEGA Electronics, Ltd., Finland).
The results from the above mentioned tests were compared with these
polymorphisms: ACTN3 R577X, ACTN3 (rs2229455), ACE ID, NOS3 Glu298Asp,
AMPD1 C34T, BDKRB2 +9/-9 a CNTF G1357A. The allele and genotype frequency of
the fencers was also compared with the general Caucasian population.

Results and conclusions
Comparison analysis of allele and genotype frequency among group of fencers
with the general Caucasian population showed no differences in none of the observed
polymorphisms. Significant differences, however, were identified in polymorphisms
ACTN3 R577X, ACE ID, BDKRB2 +9/-9 and NOS3 Glu298Asp in relation to the
selected variables obtained in the Wingate test.
Between the representation of polymorphisms NOS3 Glu298Asp, BDKRB2 +9/9 and CNTF G1357A and results of specific motor tests (reaction time, movement time

of the lunge, overall speed of the lunge, specific shuttle test, time muscle activation of
the selected muscles) were also found significant differences. Furthermore, it was found
that the time muscle activation of m. fectus femoris, m. deltoideus during the lunge was
faster in fencers with -9 alele of the polymorphism BDKRB2 than fencers with +9/+9
genotype.
On the basis of the results it can be stated that with regard to the different
representation of the polymorphisms in the group of fencers, the differences in
performance were found in the anaerobic Wingate test WT30, the reaction time during
the lunge, the movement time of the lunge, the overall speed of the lunge, the specific
shuttle test and the time activation of selected muscles. However, it is necessary to look
at these results with some reserve, since sports performance undoubtedly affects a
number of other internal and external factors.

Key words
Anaerobic performance, polymorphism, sport fencing, genotypes, motor tests,
genetic predisposition, reaction time, movement time
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
A – adenin
ACE – angiotensin konvertující enzym
ACTN2, ACTN3 – svalový alfa-aktinin 2, 3
ACTN1, ACTN4 – nesvalové formy alfa-aktininu 1, 4
ADRA2A, ADRB1, ADRB2 a ADRB3 – proteiny adrenergních receptorů
ADP – adenosindifosfát
Ag – stříbro
AgCl – chorid stříbrný
AGT – angiotensinogen
AIC – Akaike informační kritérium
A – aditivní model dědičnosti
AMP – adenosin monofosfát
AMPD1 – adenosin monofosfát deamináza 1
AnC – anaerobní kapacita (celková práce vykonaná v průběhu testu)
ANOVA – analýza rozptylu (analysis of variance)
Arg – arginin
Asp – kyselina asparágová
ATP – adenosintrifosfát
AQP1 – gen pro aquaporin
α – alfa
BDKRB2 – bradykininový receptor typu 2
BM – bazální metabolismus
BMI – index tělesné hmotnosti
bp – počet párů bází
β – beta
cAMP – cyklický adenosinmonofosfát
C – citosin
Ca2+ – vápenaté ionty
CK – kreatinkináza
CKM (CKMM) – gen pro svalovou kreatinkinázu
CNCs – polymorfismus typu opakovaných sekvencí DNA (Copy Number Changes)
CNS – centrální nervová soustava
CNTF – ciliární neurotrofický faktor
CNTFR – receptor pro ciliární neurotrofický faktor
CNVs – polymorfismus typu opakovaných sekvencí DNA (Copy Number Variants)

CO2 – oxid uhličitý
COL1A1, COL5A1, COL6A1 – geny spojené s kolagenem
CP – kreatinfosfát
CRV – celková rychlost výpad
ČŠS – Český šermířský svaz
D – del – deleční polymorfismus
DCE – denaturační kapilární elektroforéza
DM – dominantní model dědičnosti
DNA – deoxyribonukleová kysela
EMG – elektromyografie
FG – rychlá bílá glykolytická svalová vlákna (Fast Glykolytic)
FOG – rychlá červená oxidativně glykolytická svalová vlákna (Fast Oxidative and
Glykolytic)
FT – rychlá svalová vlákna (Fast Twitch)
FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu
g – gram (jednotka hmotnosti)
G – guanin
GB – gigabyte
Gln – glutamin
Glu – kyselina glutamová
GWAS – celogenomová asociační studie (Genom Wide Associatin Study)
h2 – dědivost
H2O – voda
HIF1A – gen pro hypoxií indukovaný faktor 1
HWE – Hardy-Weinbergova rovnováha
Hz – herz
I – ins – inserční polymorfismus
IGF1, IGF2 – inzulinu podobný růstový faktor 1, 2
JRD – jednoduchá reakční doba
IL-1 – interleukin-1
IL-1RN – antagonista receptoru pro interleukin-1
IL15RA – receptor interleukinu 15
IMP – inosin-monofosfát
IÚ – index únavy
JRD – jednoduchá reakční doba
kb – kilobáze
kg – kilogram (jednotka hmotnosti)

kJ – kilojoule
KM – kodominantní model dědičnosti
LApeak – vrcholová koncentrace laktátu v krvi
LDH – laktát dehydrogenáza
LED – dioda vyřazující světlo (Light-Emitting Diode)
m – délková jednotka (metr)
mmol – milimoll
ms – milivteřina
Mb – megabáze
MB – megabyte
MHC – těžký myozinový řetězec (Myozin Heavy Chain)
MJ – motorická jednotka
MM/PP – poměr mezi průměrným a maximálním výkonem
mRNA – messengenr RNA
MSTN – myostatin
MTR – syntáza methioninu
mV – milivolt
n – počet
NK – nukleová kyselina
NO – oxid dusnatý
NOS (NOS1, NOS2, NOS3) – syntáza oxidu dusnatého
NOS3 – endoteliální syntáza oxidu dusnatého
O2 – kyslík
ORs – poměr šancí (odds ratio)
p – pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy
Pmax – maximální anaerobní výkon
Pmax /kg – maximální anaerobní výkon přepočtený na kg tělesné hmotnosti
Pmin – minimální anaerobní výkon
Pprům – průměrný anaerobní výkon
PC – osobní počítač (personal computer)
PCR – polymerázová řetězcová reakce (polymerase chain reaction)
PČPB – pohybový čas přímého bodu
PEPs – polymorfismy zvyšující výkon (performance enhancing polymorfisms)
PFK – fosfofruktokináza
PP – vrcholový výkon (Peak Power)
PPARA, PPARD a PPARG – geny pro peroxizomovým proliferátorem aktivovaný
receptor typu ,  a 

PRV – pohybová rychlost výpadu
RAAS – systém renin-angiotenzin-aldosteron
RD – reakční doba
RDV – reakční doba při výpadu
RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů (Restriction Fragment-Lenght
Polymorfisms)
RM – recesivní model dědičnosti
Rmd – rychlost aktivace m. deltoideus
Rmrf – rychlost aktivace m. rectus femofis
RMS – metoda pro vyhlazení EMG signálu (root mean square)
RPT – maximální počet otáček
rs – identifikační číslo polymorfismu
RT-PCR – polymerázová řetězová reakce v reálném čase (Real time PCR)
s – časová jednotka (vteřina)
SČT – specifický člunkový test
SD – směrodatná odchylka
SDM – superdominantní model dědičnosti
SEMG – povrchová elektromyografie (Surface Elektro-Myo-Graphy)
SENIAM – projekt evropských výzkumných skupin, které se zabývají výzkumem
neivanzivní povrchové elektromyografie
SFpeak – vrcholová hodnota srdeční frekvence
SNP – jednonukleotidový polymorfismus (Single Nukleotid Polymorphism)
SO – pomalá oxidativní svalová vlákna (Slow Oxidative)
SP – svislá překážka
SŠS – Slovenský šermiarský sväz
ST – pomalá svalová vlákna (Slow Twitch)
SW – software
T – thymin
TTN – gen kódující titin
U – uracil
UK – Univerzita Karlova
UPC1, UPC2, UPC3 – odpřahující protein 1, 2, 3
UV – ultrafialové (žáření)
μV – mikrovolt
V – volt
VDR – receptor pro vitamin D
VEGFA – vaskulární endoteliální růstový faktor A

VEGFR2 – receptor 2 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru
VO2 max – hodnota maximální spotřeby kyslíku
VNTR – polymorfismus variabilního počtu tandemových repetic (Variable Nukleotide
Tandem Repeat)
VP – vodorovná překážka
W – výkon (watt)
WT30 – třiceti vteřinový Wingate test
χ2 – Chí-kvadrát test
Σ – suma
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1

ÚVOD
Veškeré aktivity mnohobuněčných organismů jsou zajištěny molekulou

deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která organizuje kompletní fungování celého
organismu (Snustad & Simons, 2009). Vysoká variabilita děděné genetické informace a
rozdílný vliv vnějšího prostředí (životní styl, výživa, ekonomické možnosti, trénink aj.)
určuje míru projevu vrozených dispozic. Míra vrozených předpokladů je velmi
variabilní. Rozdíly lze nalézt i v rámci jednotlivých oblastí uplatnění člověka, ať už se
jedná o oblast uměleckou či sportovní. Na základě dostupných informací lze usuzovat
na spojitost mezi genetikou a sportovním výkonem v určité sportovní disciplíně.
Rozklíčováním vztahu mezi vnitřními předpoklady jedince a příslušností k určité
sportovní disciplíně může být lépe vytipován jedinec, který bude díky genetickému
vybavení dosahovat lepších výkonů než jedinec s genofondem odlišným (struktura
kosterní svaloviny, regenerace, metabolismus, predikce úrazů, funkce orgánů atd.). Lze
samozřejmě předpokládat, že sportovní výkon není sám o sobě utvářen pouze
genetickým předurčením, ale skládá se z celé řady dalších faktorů (trénink, technická a
taktická vybavenost apod.).
Pokud se zaměříme na vrcholové sportovce a jejich předpoklady k určitým
typům pohybové aktivity zjistíme, že více než z 90 % jsou geneticky podmíněny
somatické parametry, avšak významné rozdíly v míře vlivu byly nalezeny i u
fyziologických kritérií. V rámci genetických faktorů ovlivňujících sportovní výkon se
předpokládá, že existují genové varianty, které mají zásadní dopad na složení lidského
těla a metabolismus. V tomto ohledu uvádí Kohlíková (2015), že u sprinterů a vytrvalců
jsou významné rozdíly v míře genetických předpokladů na fyziologický účinek
uplatnitelný ve sportovním výkonu. Nejvíce geneticky zatížené jsou rychlostní a reakční
schopnosti, méně pak psychické vlastnosti a koordinační předpoklady. S těmito závěry
nepochybně souvisí i tvrzení Leońska-Duniec (2013), že genové varianty mají vliv na
velikost a složení svalových vláken, flexibilitu, nervosvalovou koordinaci, jejichž
úrovní je ovlivněn sportovní výkon.
Na základě frekvence výskytu genu ve sledované populaci, stanovení kritérií pro
výběr sledovaných sportovců a kontrolních skupin (pohlaví, etnický původ) a
dostatečného množství výzkumných šetření lze určit význam kandidátního genu pro
konkrétní výzkumná šetření (Ahmetov & Fedotovskaya, 2012). V této souvislosti je
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nutné respektovat skutečnost, že sportovní výkon není určen pouze jedním genem, ale
interakcí několika genů najednou (Sessa et al., 2011).
Vzhledem k tomu, že výsledky některých běžně používaných fyzických testů
nelze u dětí považovat za objektivní indikátory pro určení míry sportovního potenciálu
v dospělosti, mohou být genetické testy pro identifikaci sportovních talentů velmi
přínosné. Podobně uvádí i Bouchard a Hoffman (2011), že genetické testování mladých
sportovců nabízí vhodný způsob identifikace výkonových předpokladů ještě před jejich
rozvojem.
Předložená disertační práce je zaměřena na sledování vztahu mezi sportovním
výkonem a vybranými genetickými polymorfismy u skupiny vrcholových šermířů. Ve
sportovním šermu je sportovní výkon ovlivněn celou řadou faktorů, které na šermíře
v daný okamžik působí (kondiční připravenost, technická úroveň, psychika, únava nebo
kvalita soupeře atd.). Na základě předchozích výzkumů (Balkó, Borysiuk, Balkó, &
Špulák, 2016a; Borysiuk, 2008c; Czajkowski, 2005) lze usuzovat na skutečnost, že
významnou komponentou sportovního výkonu v šermu je úroveň anaerobního výkonu a
rychlost reakce. Šermíři se v průběhu zápasu snaží prostřednictvím útočných akcí
zasáhnout soupeře ve vhodný okamžik. Tyto akce musí být provedeny velmi rychle,
jinak dochází k odhalení záměru soupeřem a původní úmysl o zasažení může být
neúspěšný. Stejně důležité je velmi rychle reagovat na činnosti protivníka. Šermíř se tak
musí během několika milisekund rozhodnout, jakou útočnou či obrannou akci provede,
aby nebyl zasažen nebo aby soupeře zasáhl.
Vzhledem k výše uvedeným zákonitostem je nutné v práci objasnit problematiku
zabývající strukturou kosterního svalu, která ovlivňuje úroveň anaerobního výkonu.
V této souvislosti uvádí Kohlíková (2015), že sportovní výkon je z hlediska genetických
predispozic ovlivněn jak kvantitativní tak i kvalitativní charakteristikou svalových
vláken. Genetická podmíněnost k rychlostně silovým předpokladům je podle Bouchard
a Hoffman (2011) zjištěna u více než 20 genových polymorfismů. Z oblasti genetického
kódování budou v práci sledovány polymorfismy genů, u kterých se předpokládá
pozitivní efekt právě na rychlostně silový výkon (ACE I/D, ACTN3 R577X, CNTF
G1357A, AMPD1 C34T, BDKRB2 +9/-9 a NOS3 Glu298Asp). Všechny uvedené geny
jsou v současných výzkumech analyzovány většinou u skupin „bělošské“ rasy v celé
řadě sportovních disciplín. Ve sportovním šermu není tato problematika dostatečně
rozpracována. V současné době jsme v této oblasti omezeni pouze na publikaci autorů
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Gronek, Kryściak, Holdys, a Gronek (2013). Problematika efektu genů pro rychlostně
silové předpoklady na hodnoty motorických testů byla dostatečně rozpracována v řadě
předchozích studií (Ahmetov, Egorova, Gabdrakhmanova, & Fedotovskaya, 2016;
Bouchard & Hoffman, 2011; Eynon, Hanson, Lucia, Houweling, Garton, North, &
Bishop, 2013; Gibson, 2009; Leońska-Duniec, 2013; Mac Arthur & North, 2005; Petr,
2015; Sessa at al., 2011; aj.). Současné studie zabývající se určením genetických
predispozic ve sportu poukazují na široké možnosti uplatnění nejen při výběru
sportovních talentů, ale i při výběru sportovního odvětví či disciplíny. Mohou také
naznačit hranice potenciálu svěřenců s cílem předejít možným nežádoucím psychickým
zatížením a zraněním.
Biologickými činiteli utvářející sportovní výkon jsou často chápány komplexní
znaky, tedy znaky s multifaktoriální genetickou a přírodní etiologií. Nadaný sportovec
tedy představuje čistou sbírku mnoha komplexních znaků a sportovní fenotyp tak
vyplývá z náhodné kombinace mnoha genů a přírodního působení (Brutsaert & Parra,
2009). Do jaké míry se genetické předpoklady (talent) projeví, závisí i na působení
vnějšího prostředí včetně vlivu sociálních podmínek (Kohlíková, 2015). Genetická
výbava nikdy nebude zcela rozhodující pro úspěch sportovce v určitém sportu, ale
stanovení genotypu může být užitečným indikátorem pro potencionální úspěch, kde
další faktory, jako je například uplatňovaný životní styl, tréninková příprava, výživa,
osobnostní charakteristiky jsou velmi důležité (Sessa et al., 2011).
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

Pohybová aktivita spojená s příjemnými prožitky je základním projevem
lidského života a je jeho nezbytnou součástí. Na samotném pohybu se podle Véleho
(2006) podílí několik složek. Pevnou mechanickou oporu těla jako jsou kostra, klouby a
vazy tvoří podpůrná složka. Silová složka v podobě svalů přeměňuje chemickou energii
na mechanickou. Nervový aparát jako řídící složka řídí a adaptuje pohybové programy
podle měnících se podmínek. Poslední je složka logistická, která zajišťuje podmínky
pro činnost vnitřního prostředí v podobě metabolismu (přísun, přeměna a odpad látek).
Všechny výše zmíněné složky musí být při pohybu uplatněny. Vzhledem k zaměření
práce budou následující kapitoly pojednávat o fyziologických aspektech ovlivňující
sportovní výkon i s ohledem na sportovní šerm. Dále budou v práci rozpracovány
kapitoly o vybraných poznatcích z genetiky, které budou vztaženy k vybraným
polymorfismům ovlivňující rychlostně silový výkon.

2.1

Kosterní sval z morfologicko-funkčního pohledu
Kosterní svalstvo je největší tkání v lidském těle. Spotřebuje nejvíce energie a

zároveň poskytuje hnací sílu pro provádění fyzické aktivity (Bouchard, Malina, &
Pérusse, 1997). Svalová soustava spolu s kostrou tvoří nervově řízený aktivní pohybový
aparát, kde hlavním úkolem svalů je působit určitou silou na kostru. Samotný pohyb je
hlavním činitelem pro udržování funkce schopnosti svalové tkáně (Čihák, 2011;
Kohlíková, 2013). Díky intenzivnímu výzkumu během posledního desetiletí bylo
zjištěno, že kosterní sval může být považován za aktivní endokrinní orgán, kde svalová
kontrakce vyvolává metabolickou a fyziologickou odpověď v dalších tkáních. Na
základě odborné literatury lze dále shrnout, že kosterní sval je inervován mozkomíšními
nervy a bez nervových podnětů nefunguje a atrofuje (Čihák, 2011; Ganong, 2005;
Kohlíková, 2013; Trojan, 1999).
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2.1.1 Struktura a morfologie kosterního svalu

Kosterní svalovina je komplexem svalových vláken, jejichž hlavní funkcí je
kontrakce, která umožňuje stahy zapojených motorických jednotek (Kohlíková, 2015).
Morfologický vývoj kosterní svaloviny, tedy sarkomer a tubulárního aparátu, je
dokončen kolem 30. týdne prenatálního vývoje. Diferenciace myofibril na metabolické
podtypy svalových vláken je ovlivněna typem motorické inervace svalových základů
(Dylevský, 2009). Počet svalových vláken, který je závislý na počtu tzv. satelitních
buněk, roste pouze do 6. měsíce postnatálního vývoje, poté se může zvětšovat pouze
objem svalových vláken (Bouchard et al., 1997; Kohlíková, 2015). Svalové vlákno je
základní stavební jednotkou kosterního svalu. Je to jedna dlouhá, mnohojaderná,
cylindrická buňka s kónickými konci a buněčnou membránou na povrchu, nazývanou
sarkolema, k níž přiléhá síť jemných retikulárních vláken spojující vzájemně svalová
vlákna. Svalové vlákno je složeno z menších vláken o síle 2-3 m, tzv. myofibril, které
se skládají z jednotlivých filament. Myofibrily obsahují kontraktilní proteiny aktinu,
myozinu, tropomyozinu a troponinu. Filamenta obsahují ještě proteiny elastické a
výstužné, které udržují kontraktilní bílkoviny v patřičných vzájemných vztazích a tím
vytváří tzv. cytoskeleton (Dylevský, 2009; Ganong, 2005; Kohlíková, 2013).
Kosterní sval obsahuje kontraktilní aparát, který se skládá z opakujících se
jednotek nazývaných sarkomery (obrázek 2.1), jež obsahují vysoce organizovaný
komplex složený z aktinových a myozinových vláken ohraničený Z-liniemi. Z-linie jsou
husté trojrozměrné linie kolmé k myofibrilám, které procházejí středem izotropních
úseků napříč celým svalovým vláknem a ukotvují tenká aktinová vlákna, jejichž hlavní
proteinovou složkou je sarkomerický -actinin (Bouchard & Hoffman, 2011). Ganong
(2005), Kohlíková (2013) a Trojan (1999) v tomto ohledu uvádějí, že každé silné vlákno
se skládá z několika stovek myozinových molekul a je obklopeno šesti pravidelně
uspořádanými slabými vlákny aktinu.
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Obrázek 2.1 Struktura sarkomery (Campbell & Reece, 2008)

Myozin, který se nachází v kosterním svalu, má dvě kulovité hlavy a dlouhý
ocas. Hlavička myozinu se váže k aktinovému tenkému filamentu, pohybuje se a
produkuje sílu. Hlavy a krky myozinu (příčné můstky) vytvářejí spojky s aktinem a
obsahují oblast vázající aktina oblast katalyzující hydrolýzu ATP (adenozintrifosfát).
Hlavní složkou myozinových řetězců je těžký myozinový řetězec (MHC – myozin
heavy chain), který ovlivňuje funkční schopnost svalových vláken podle typu
přítomného myozinu (I, IIa, IIb). Pomalá vlákna nazývaná také „slow twitch“ obsahují
převážně myozinový těžký řetězec typu I. Rychlá svalová vlákna zvaná také „fast
twitch“ obsahují myozinový těžký řetězec typu IIa a IIb. Tenká filamenta jsou tvořena
dvěma dlouhými šroubovitě stočenými řetězci aktinu. V prostorách mezi dvěma řetězci
aktinu se nacházejí dlouhá vlákna tropomyozinových molekul (obrázek 2.2), která
nesou vazebná místa pro malé kulovité molekuly troponinu umístěné pravidelně podél
tropomyozinové molekuly. Tenká filamenta - obsahují dva stočené řetězce aktinu, ke
kterým je připojený řetězec tropomyozinu s troponinovými komplexy složenými
z troponinu I, troponinu C a troponinu T Molekula troponinu je složena ze tří
podjednotek. První podjednotka troponin-C váže ionty vápníku, druhá troponin-T
spojuje troponin s tropomyozinem, třetí troponin-I zabraňuje v klidovém stavu interakci
myozinu s aktinem.

Molekuly -aktinu ukotvují aktinová filamenta k Z-liniím

(Ganong, 2005; Horváth, Bernasovská, Boržíková, & Sovičová, 2010; Kohlíková,
2013).
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Obrázek 2.2 Aktinová filamenta (upraveno; Campbell & Reece, 2008)

Lek, Quinlan, a North (2010) doplňují, že sarkomerické aktininy, tedy -aktinin2 a -aktinin-3, jsou ve svalu vysoce exprimovány a jsou hlavními strukturálními
komponenty stažitelného aparátu. -aktinin-2 se nachází ve všech typech kosterních
svalových vláken. -aktinin-3 je exprimován pouze v rychlých glykolytických
kosterních svalových vláknech. Ganong (2005) i Kohlíková (2015) shodně uvádějí, že
na složení, pravidelném uspořádání a pevnosti sarkomer se podílejí ještě proteiny titin,
nebulin, myomezin, desmin a G-protein. Myofibrily jsou obklopeny membránovými
strukturami tvořící sarkotubulární systém, který se skládá ze systému-T a
sarkoplazmatického retikula. Funkcí T-systému je rychlý přenos akčního potenciálu ke
všem svalovým vláknům. Sarkoplazmatické retikulum zajišťuje pohyb vápenatých iontů
(Ca2+) a metabolické procesy ve svalu (Ganong, 2005). Všechny zmíněné struktury jsou
zahrnuty do dynamických procesů sarkomery, které zajišťují obnovu molekul
kontraktilního aparátu a tím i proces adaptace vlastností svalu dle charakteru převažující
činnosti (Horváth et al., 2010). Fyziologická adaptace umožňuje v rámci genetických
předpokladů optimálně reagovat na specifické podněty a působí po celý ontogenetický
vývoj jedince. Její specifičnost spočívá v přizpůsobování organismu změnám vnitřního
prostředí, které jsou vyvolány zátěží kosterních svalů. Kohlíková (2013) v této
souvislosti uvádí, že jedinec má geneticky dané požadavky na optimální pohybový
režim.

2.1.2 Klasifikace kosterních svalů
Různorodost

vláken kosterního

svalu

je závislá

na histochemických,

kontraktilních nebo metabolických kritériích používaných pro klasifikaci vláken. Běžně
používaná klasifikace lidských svalových vláken na dvě až tři kategorie je založená na
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histochemické charakteristice vztažené k myozin ATPázové reakci (Bouchard et al.,
1997). Čihák (2011) zmiňuje, že morfologické a funkční vlastnosti svalu jako jsou
tloušťka, barva, množství mitochondrií, účast enzymů, rychlost kontrakce a unavitelnost
rozdělují vlákna na pomalá a rychlá. Kohlíková (2015) zmiňuje následující faktory,
které ovlivní, zda může být svalové vlákno považováno spíše jako rychlostní nebo
vytrvalostní:
a) struktura svalu a jeho biochemicko-fyziologická charakteristika, která přímo či
nepřímo ovlivňuje tzv. anaerobní práh, tedy stav, kdy energeticky anaerobní krytí pro
svalovou činnost začne převažovat nad aerobními procesy,
b) ekonomika pohybové aktivity, tedy množství spotřebovaného kyslíku na kilogram
tělesné hmotnosti, která je významně ovlivněna antropometrickými parametry,
c) úroveň tzv. maximální aerobní kapacity, tedy úroveň výkonnosti kardiorespiračního
systému jako složky zajišťující dodávku kyslíku.
Vlastnosti svalových vláken jsou určeny geneticky. Více než z 90 % je
podmíněn poměr zastoupení pomalých a rychlých svalových vláken. (Dylevský, 2009;
Kohlíková, 2013). Bouchard et al. (1997), Grasgruber a Cacek (2008), Horváth et al.
(2010) i Máček a Radvanský (2011) dělí shodně svalová vlákna do dvou základních
skupin. První jsou pomalá svalová vlákna (slow twitch – ST) a druhou skupinou jsou
rychlá svalová vlákna (fast twitch – FT), přičemž je dále dělí na oxidativně-glykolytická
(FT-A) a glykolytická (FT-B).
Dylevský (2009) a Kohlíková (2013) člení svalová vlákna na čtyři typy
svalových vláken:
a) Pomalá červená vlákna (typ I, SO - slow oxidative nebo také tonická vlákna - slow
fibres) jsou bohatě prokrvena, obsahují velké množství mitochondrií a myoglobinu,
který způsobuje červené zabarvení. Jsou velmi tenká, dosahují tloušťky okolo 50m a
mají méně myofibril. Vykazují vysokou odolnost proti únavě, mají dominantní aerobní
metabolismus, kontrahují se pomalu a menší silou a zajišťují spíše statické pomalé
pohyby a polohové funkce. Horváth et al. (2010) a Grasgruber a Cacek (2008) doplňují,
že vlákna jsou inervována malým motoneuronem, mají malou zásobu kreatinfosfátu,
nízký obsah glykogenu, velkou zásobu triglyceridu (tuk), využívají efektivně energii
ATP a obsahují enzymy důležité pro oxidativní procesy. Mají nižší práh podráždění a
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jsou tedy stimulovaná už i při nižších hladinách nervových impulzů, ale frekvence
stimulace je pomalejší. Kontrakce probíhá pomalu (70-140 ms).
b) Rychlá červená vlákna (typ IIA, FOG - fast oxidative and glycolytic nebo také
fázická vlákna - twitch fibres) jsou objemnější, tedy středně silná, a dosahují tloušťky
kolem 80-100 m. Mají méně mitochondrií, střední množství kapilár a myoglobinu, ale
více myofibril. Jsou schopna provádět rychlé kontrakce velkou silou po krátkou dobu.
Jsou vhodná pro svaly zajišťující rychlý pohyb prováděný středně velkou silou
s odolností proti únavě. Horváth et al. (2010) a Grasgruber a Cacek (2008) doplňují, že
vlákna jsou inervována velkým motoneuronem, typická je vysoká hladina kreatinfosfátu
a glykogenu, ale i vysoká aktivita glykolytických a oxidativních enzymů. Uplatňují se
při prodloužených anaerobních aktivitách s potřebným poměrně vysokým výkonem a
mají střední rychlost smrštění (50-100 ms).
c) Rychlá bílá vlákna (typ IIB, FG - fast glycolytic) mají velký objem, jsou tedy velmi
silná, mají málo kapilár i myoglobinu a nízký obsah mitochondrií a oxidativních
enzymů, čímž vykazují světlé zbarvení. Obsahují vysokou hladinu kreatinfosfátu,
glykogenu a vysokou aktivitu glykolytických enzymů proto je dominantní glykolytický
metabolismus. Inervace je zajištěna velkým motoneuronem a probíhá až na vyšší
hladině nervových impulzů. Tato vláka mají tedy vyšší práh podráždění, jsou však
schopna kontrahovat rychleji na základě stimulace rychlými nervovými impulzy.
Dochází tak k rychlému stahu prováděného maximální silou. Rychlost kontrakce je
podpořena též díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a vysoké aktivitě
vápenatých a hořečnatých iontů. Nejsou odolná proti únavě. Rychlá bílá vlákna se
smršťují asi 4x rychleji (20-50 ms) než vlákna pomalá a jejich převaha v kosterní
svalovině je důležitým prvkem pro sportovní výkon, kde dominuje explozívní energie
(Horváth et al., 2010).
d) Přechodná vlákna (typ III, intermediární, nediferencovaná vlákna) představují
nediferencovaná vlákna, která jsou zřejmě potenciálním zdrojem předchozích tří vláken.
Jejich funkční charakteristika není známa.
V kosterním svalu se vyskytují také již zmíněné myogenní (satelitní) buňky,
které jsou s největší pravděpodobností zodpovědné za postnatální růst, obnovu a
udržování skeletální svaloviny. Svým působením umožňují tedy regeneraci a adaptaci
svalu (Kohlíková, 2013). Na základě výše uvedených informací je zřejmé, že dělení
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svalových vláken není zcela jednotné. Obecně známé členění svalových vláken a jejich
charakteristiky prezentuje tabulka 2.1.

Tabulka 2.1 Přehled základních charakteristik diferencovaných typů svalových vláken
Vlákna

SO

FOG

FG

Inervace

Malý alfa-motoneuron

Velký alfa-motoneuron

Velký alfamotoneuron

Metabolismus

Oxidativní

Oxidativně-glykolytický

Glykolytický

Hustota kapilár

Vysoká

Střední

Nízká

Hustota mitochondrií

Vysoká

Střední

Nízká

Rychlost kontrakce

70 – 140 ms

50 – 100 ms

20 – 50 ms

Výkon

Pomalé kontrakce
malou silou s vysokou
odolností proti únavě

Rychlé kontrakce se
středně velkou silou
s částečnou odolností proti
únavě

Rychlé kontrakce
s maximální silou

Procentuální zastoupení pomalých a rychlých vláken má velkou genetickou
variabilitu, mění se s věkem a je zapříčiněno genetickou dispozicí nebo v důsledku
přirozeného výběru, nikoliv adaptací (Máček & Radvanský, 2011). Kohlíková (2013)
však zmiňuje, že diferenciaci svalových vláken určitého typu lze částečně ovlivnit
specifickou pohybovou aktivitou. Jednotlivé typy svalových vláken se aktivují podle
intenzity svalové kontrakce a nově diferencovaná svalová

vlákna vznikají

pravděpodobně z vláken typu III, tedy přechodných vláken. Funkce svalu může být také
ovlivněna změnou aktivity svalu, inervací i hormonálním prostředí. K převaze vláken
typu I dochází u jedinců s dlouhodobou pohybovou inaktivitou. K další změně podílu
pomalých svalových vláken ve svalu dochází po 25 roce života. Podíl SO vláken se
podle Ganong (2005) a Kohlíkové (2013) zvyšuje každých pět let života člověka
přibližně o 5 %.
Sílu a rychlost kontrakce podle Kohlíkové (2013) ovlivňuje množství, typ a
rychlost aktivovaných alfa-motoneuronů. Horváth et al. (2010) uvádí, že různé rychlosti
kontrakce (podle nichž jsou pojmenovány typy svalových vláken) mohou být zčásti
způsobené mírou uvolňování vápníku do sarkoplazmatického retikula a enzymatickou
aktivitou (myozin-ATPázy), který rozkládá ATP v hlavě kontraktilního proteinu
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myozinu. Véle (2006) v tomto ohledu podobně uvádí, že trvání svalové kontrakce závisí
na typu motoneuronu zásobujícího svalová vlákna, kdy tonické (pomalé) motoneurony
způsobují delší trvání záškubu a fázické (rychlé) naopak kratší. Grasgruber a Cacek
(2008) doplňují, že vyšší procento rychlých svalových vláken bývá spojeno s cirkulací
tělesného testosteronu, který se vyskytuje u sportovců rychlostních a silových sportů. Po
třicátém roce věku se koncentrace tělesného testosteronu snižují a v souvislosti s tím se
průřez rychlých vláken začíná pozvolna zmenšovat.

2.1.3 Základní funkce kosterních svalů
Základní funkcí svalu je stah neboli kontrakce, který je vyvolán nervovým
podnětem. Podstatou kontrakce svalového vlákna jsou vzájemné posuny aktinových a
myozinových filament (Čihák, 2011). Při těchto posunech dochází k přeměně chemické
energie na energii mechanickou, kde zdrojem chemické energie jsou molekuly ATP a
kreatinfosfát (Kohlíková, 2015).

Obrázek 2.3 Chemická synapse (Campbell & Reece, 2008)
1 - depolarizace membrány synaptického zakončení; 2 - fúze synaptických váčků s membránou; 3 uvolnění mediátoru do synaptické štěrbiny; 4 - otevření iontových kanálů

Aktivaci jednotlivých skupin svalových vláken zajišťují motorické jednotky
(dále MJ), které jsou inervovány příslušným motorickým nervem přesněji alfa32

motoneuronem (Dylevský, 2009; Grasgruber & Cacek, 2008). V klidovém stavu
vykazuje svalové vlákno klidový membránový potenciál -90 mV v důsledku
koncentračního rozdílu sodíkových a draselných iontů na obou stranách buněčné
membrány. Z míšního motoneuronu dorazí do nervosvalové ploténky v sarkolemě
impulz,

který vyvolá uvolnění acetylcholinu

(obrázek

2.3). Impulz

vyvolá

v synaptickém zakončení uvolnění vápenatých iontů do axonu, které způsobí fúzi
synaptických váčků s presynaptickou membránou a tím dochází k uvolnění mediátoru
do synaptické štěrbiny. Dochází k následnému otevření iontových kanálů a depolarizaci
postsynaptické membrány (Campbell & Reece, 2008). Depolarizace spouští akční
potenciál, který je doveden ke všem myofibrilám systémem transverzálních tubulů, tedy
T-tubulů (obrázek 2.4). Akční potenciál postupuje po sarkolemě, T-tubulech, po
membránách uvnitř buňky a sarkoplazmatickém retikulu, kde uvolňuje vápenaté ionty a
ovlivňuje i myofibrilární regulační mechanismy (Campbell & Reece, 2008; Dylevský,
2009; Ganong, 2005; Kohlíková, 2013).

Obrázek 2.4 Role sarkoplazmatického retikula a T-tubulu ve svalovém vláknu při
kontrakci (Campbell & Reece, 2008)
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Pomocí difúze se dostávají vápenaté ionty do myofibril, kde se vážou na
troponin, uvolňují tím vazebná místa a dovolí, aby se tropomyozin posunul do strany.
Jak je vidět na obrázku 2.5, tak posunem tropomyozinu se odhalí vazebná místa
aktinových molekul pro hlavy myozinu a rozštěpením ATP probíhá kontrakce
(Dylevský, 2009; Ganong, 2005; Kohlíková, 2013).

Obrázek 2.5 Mechanismus uvolnění aktinových molekul pro hlavy myozinu (Campbell
& Reece, 2008)

Vápníkové ionty jsou na konci kontrakce přečerpány vápníkovou pumpou zpět
do terminálních cisteren sarkoplazmatického retikula, které reguluje koncentraci
vápníku v cytosolu svalové buňky na základě přenosu vzruchu z motoneuronu.
Dostatečným snížením vápenatých iontů vně retikula dochází k vymizení interakce
mezi aktinem a myozinem a sval relaxuje. ATP dodává energii jak pro kontrakci, tak
pro relaxaci svalu (Dylevský, 2009; Ganong, 2005; Kohlíková, 2013). Svalová
kontrakce je tedy vyvolána pohybem příčných můstků (hlava a krk myozinu) čímž
dochází k tzv. klouzání tenkých filament po filamentech tlustých. K posunu filament
dochází tak, že se myozinové hlavy pevně připojí k aktinu, ohnou se ve spojení hlavy a
krku a následně se odpojí. Mnoho myozinových hlav prochází tímto cyklem téměř
současně v závislosti na hydrolýze ATP (Ganong, 2005), čímž dochází ke zmenšení
vzdálenosti mezi Z-liniemi. Proces se uskutečňuje ve všech sarkomerách a tím i
myofibrilách současně, následně dochází ke kontrakci celého svalového vlákna a svalu
(Dylevský, 2009).
Zdrojem energie svalové kontrakce jsou právě molekuly ATP (Novotný &
Bernaciková, 2010), kterých je ve svalové buňce pouze omezená zásoba. Zásoba ATP
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v buňce vystačí zhruba na deset kontrakcí. Nutná je proto průběžná regenerace, která
zajišťuje intracelulární koncentraci ATP. Koncentrace ATP zůstává i při zvýšené
spotřebě převážně konstantní. Způsob regenerace ATP je závislý na intenzitě a délce
vykonávané svalové práce (Silbernagl & Despopoulos, 2004). ATP může tedy
regenerovat pomocí procesů štěpení kreatinfosfátu (CP), anaerobní glykolýzy nebo
aerobní oxidace glukózy a mastných kyselin.
K rychlé akci je ve svalové buňce využívána chemická energie CP (známá též
jako ATP-CP), který při hydrolýze na kreatin a fosfát uvolňuje značné množství
energie. Při svalové práci štěpením ATP vzniká ADP (adenosindifosfát), které je za
přítomnosti CP kreatinkynázou mitochondrií rychle přeměňováno na ATP a kreatin.
Zásoba CP umožňuje krátkodobé výkony ve vysoké intenzitě zhruba na 10 – 20 s bez
vzniku laktátu, to je například běh na 100 m (Ganong, 2005; Lehnert et al., 2014;
Silbernagl & Despopoulos, 2004). Při intenzívní činnosti trvající 10 sekund, dochází
k poklesu hladiny ATP v aktivním svalu o 11 % a CP o 45 %. ATP je přitom více než
z 50 % obnovováno z CP. Po skončení činnosti je CP obnoven z 90 % zhruba za 4
minuty, ATP však až za 8 vteřin. V rychlých svalových vláknech je rychlejší spotřeba
ATP a CP (Eynon et al., 2013; Kohlíková, 2013). O něco později se uplatňuje anaerobní
glykolýza. Svého maxima dosahuje zhruba okolo 30 sekund od začátku svalové práce,
v době kdy dochází k nedostatečnému přísunu kyslíku do svalů a ty tak pracují v režimu
kyslíkového deficitu. Při zátěži delší než 2 minuty se zdrojem energie stává svalový
glykogen. Ve svalu dochází k odbourávání uloženého glykogenu přes glukózu-6-fosfát
na pyruvát, který se bez přítomnosti O2 mění v kyselinu mléčnou (laktát), která se
hromadí ve svalu (při dostatku O2 vstupuje do dalšího procesu). Kyselina mléčná se ze
70 % transportuje do jater a v podobě glukózy se vrací zpět do svalu. Po skončení
zátěže se 13 % kyseliny mléčné využije k resyntéze glykogenu a 17 % se metabolizuje
ve svalu (Ganong, 2005; Kohlíková, 2013; Silbernagl & Despopoulos, 2004).
Procesem aerobní oxidace získává sval z jedné molekuly glykogenu 2 molekuly
ATP. Při výkonech vytrvalostního charakteru dochází k aerobní regeneraci ATP
z glukózy a tuků, tedy aerobní glykolýze. Nastupuje po několika minutách a musí být
dosaženo rovnováhy mezi srdeční frekvencí, ventilací a požadavky svalového
metabolismu. Při dostatku O2 vstupuje zmíněný pyruvát do citrátového cyklu a je
metabolizován na CO2 a H2O za vzniku 36 molekul ATP. Alaktátová produkce ATP se
odehrává v mitochondrii buňky (Ganong, 2005; Lehnert et al., 2014; Silbernagl &
35

Despopoulos, 2004). Všechny uvedené procesy uplatňující se při získávání energie
shrnuje obrázek 2.6.

Obrázek 2.6 Zapojování energetických systémů při vysoce intenzivní práci svalů
(Lehnert et al., 2012)

Silbernagl a Despopoulos (2004) doplňují, že organismus může při štěpení
kreatinfosfátu a anaerobní glykolýze trvající 40 sekund podat až 3x vyšší výkon oproti
aerobní regeneraci ATP.

2.2

Uplatnění CNS při volním pohybu člověka
Diagnostika předpokladů pro danou sportovní činnost často využívá modelové

zátěžové testy, které hodnotí předpoklady podle aktuální funkční a motorické
výkonnosti jedince ve vykonaných testech (Bunc, 2010). Vzhledem k tomu, že v práci
budou genetické dispozice komparovány s výsledky různých motorických testů, kde
hraje významnou roli úroveň řízení pohybu, je nezbytné se v následující oblasti věnovat
právě této problematice. Následně bude rozpracována oblast, která umožní objektivně
sledovat funkci svalů.
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2.2.1 Řízení pohybu z hlediska aktivace kosterního svalu
Souhrn všech tělesných pohybů člověka zajišťuje příčně pruhované svalstvo,
jehož funkce zajišťují různé systémy organismu řízené CNS (Dovalil & Choutka, 2009).
Pohyb je vždy reakcí na zevní nebo vnitřní podněty a nervová soustava řídí pohybový
systém, který pracuje jako celek (Véle, 2006). Koordinovaný pohyb a vzpřímená poloha
těla jsou regulovány četnými impulzy z míchy, prodloužené míchy, mezencefala a
mozkové kůry.
Impulzy sbíhající se na alfa-motoneuronech podle Ganonga (2005) a Kohlíkové (2013):
a)

zajišťují polohu těla a tím i stabilní základ pro pohyby,

b)

zahajují cílenou volní činnost,

c)

koordinují působení různých svalů tak, aby byly pohyby plynulé a přesné.

Axon vystupující z předních rohů míšních inervuje současně několik svalových vláken a
tvoří tak motorickou jednotku, která je znázorněna na obrázku 2.7, kde se vystupující
axon z předních rohů míšních napojuje na příslušná svalová vlákna a je zakončen.

Obrázek 2.7 Motorická jednotka (Campbell & Reece, 2008)
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Všechna vlákna ovládána jedním alfa-motoneuronem se po jeho impulzu
kontrahují současně. Vlákna jedné MJ jsou rozptýlena po svalu a vzájemně oddělena
vlákny jiné MJ. Počet svalových vláken v MJ není konstantní, ale kolísá. U svalů
vykonávající jemné, rychlé a přené pohyby je na axon připojeno pouze několik
svalových vláken (3-6, např. u okohybných svalů) Velké motorické jednotky inervují
jedním motoneuronem okolo 2000 svalových vláken. Vyskytují se převážně tam, kde je
potřeba udržovat dlouhodobé napětí k zajištění vzpřímené polohy těla. Většina svalů
obsahuje oba dva typy motorických jednotek, ale vždy převládá typ MJ dle hlavní
funkce svalu (Ganong, 2005; Kohlíková, 2013; Véle, 2006). V rámci motorického
systému vystupuje oblast mimovolní (reflexní, systém polohy, opěrná motorika), která
zajišťuje polohové a vzpřimovací reflexy a kde jsou zahrnuty i rytmické odpovědi, které
je možné vůlí upravovat (polykání, žvýkání, škrábání a chůze). Dále lze vyčlenit vůlí
řízenou oblast (systém pohybu, cílená motorika) zajišťující pracovní činnost a
komunikaci, kde musí mozek pohyb naplánovat, sestavit odpovídající pohyby kloubů a
přizpůsobovat plán faktickému provádění. Volní pohyb vzniká reakcí na podnět ze
zevního či vnitřního prostředí a vyvolaná pohybová odezva je závislá na intenzitě
emočního prožitku. Opakované situace vyvolávající pohybovou aktivitu vedou tedy
k vytvoření specifického účelového pohybového programu (Véle, 2006) a výkony se
opakováním zlepšují (Enoka, 2008; Ganong, 2005; Kohlíková, 2013).
Vědomý pohyb vzniká na základě podnětů vnitřního i vnějšího prostředí a ve
svém průběhu může být přerušen nebo upraven tak, aby bylo dosaženo požadovaného
cíle (Enoka, 2008). Cílený pohyb je tedy programován a je určován vědomě na základě
předchozích zkušeností a současným stavem zevního i vnitřního prostředí. Při přenosu
informace z periferie do centra je tedy pohyb zajištěn vzájemným působením všech
receptorů a získané informace jsou analyzovány v somatosenzorické oblasti mozkové
kůry, porovnány s předchozími informacemi za účasti asociačních oblastí. Úmyslné
pohyby vycházejí tedy z mozkové kůry. Impulzy jsou vedeny pyramidovou a
mimopyramidovou drahou, podkorovými oblastmi do páteřní míchy. Z míchy vystupují
motoneurony, které končí na nervosvalové ploténce svalového vlákna (Kohlíková,
2013; Véle, 2006). Podle Véleho (2006) není opakovaný pohybový vzor proveden vždy
naprosto shodně. Důvodem je průběžné přizpůsobení okamžitému stavu zevního i
vnitřního prostředí, kde mají značný vliv smyslové receptory. Na volním pohybu se
účastní také proprioreceptory (např. svalová vřeténka a šlachová tělíska). Svalová
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vřeténka informují CNS o rychlých i dlouhodobých změnách délky svalu. Jsou uložena
v podélné ose svalu a jsou inervována -motoneurony. Čím více je sval protažen, tím
více svalových vřetének je drážděno. K aktivaci šlachových tělísek dochází při napnutí
šlachy při svalové kontrakci anebo při zvýšení svalového napětí. Vzniklý impulz ze
šlachových tělísek způsobí útlum -motoneuronů příslušného svalu a zajišťují tím
ochranu svalu a šlachy před přetížením (Kohlíková, 2013).
Základním předpokladem motoriky je svalový tonus a základní funkcí svalu je
svalová kontrakce, jejíž rychlost závisí na druhu inervovaných svalových vláken. Čihák
(2011) upozorňuje, že u rychlých vláken proběhne kontrakce do 25 milisekund a u
pomalých do 75 milisekund. Informace jsou převáděny z jedné nervové buňky na
druhou prostřednictvím synapsí. Nervosvalové spojení je oblast, kde končí motorický
nerv na vlákně kosterního svalu. Dochází zde k stereotypním dějům přenosu impulsů
(Ganong, 2005). Vlastním základem přenosu vzruchů v synapsích je uvolnění
mediátoru (neurotransmiteru - acetylcholinu), ke kterému dochází díky vzniku akčního
potenciálu (Naňka & Elišková, 2009). Dalšími mediátory pro přenos informací při
řízení pohybu jsou dopamin a kyselina gama-aminomáselná (Kohlíková, 2013). Díky
kontrakci MJ lze úroveň akčního potenciálu snímat elektromyograficky (Véle, 2006).
Vaverka (2011) konstatuje, že klíčem k objektivizaci procesu řízení pohybu je
informace o elektrické aktivitě zúčastněných svalů prostřednictvím elektromyografie.
Tato metoda nám umožňuje pochopit fyziologické procesy související například se
strukturou pohybu nebo silovým potenciálem svalů (De Luca, 1997). Na základě výše
uvedených informací by bylo zajímavé sledovat, zda existuje spojitost mezi rychlostí
přenosu signálu na kosterní sval pro jeho aktivaci a genetickým vybavením člověka.

2.2.2 Charakteristika pojmu povrchová elektromyografie
Elektrická aktivita svalu zobrazuje aktivní stav svalu, kdy dochází ve svalovém
vláknu k transformaci chemické energie na energii mechanickou a tepelnou, a ta je
obrazem nervosvalové excitace svalové tkáně na nervový podnět z CNS (Kohlíková,
2013). Metoda elektromyografie (dále jen EMG) pomáhá získávat informace o
elektrické aktivitě kosterních svalů formou zápisu elektrické sumační odpovědi
časoprostorové aktivace motorické jednotky v průběhu kontrakce. Díky využití této
metody lze pochopit fyziologické procesy související se silovým potenciálem svalu
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nebo strukturou pohybu (De Luca, 1997; Pánek, Pavlů, & Čemusová, 2009). Dále
umožňuje analyzovat a objektivizovat pohyb z funkčního hlediska, proto je to vhodná
metoda pro výzkum v experimentální kineziologii (Krobot & Kolářová, 2011). Metoda
EMG je široce využívána klinickými lékaři, fyzioterapeuty či ve sportovní medicíně, ale
také v biomechanice k odhadu síly nebo pro zjišťování časové aktivace svalů a intenzity
síly při aktivaci svalů nervovým systémem (Clarys, 2000; Enoka, 2008). Sledováním
funkce svalu v čase můžeme hodnotit rychlost reakce na daný podnět (Basmajian & De
Luca, 1985). Na základě charakteru záznamu EMG lze posuzovat vztah k silovým
parametrům kosterního svalu (únava svalu při zatížení), lze ho využít k nepřímému
stanovení procentuálního zastoupení svalových vláken rychlého či pomalého typu,
k diagnostice svalových onemocnění atd. Hodnota svalového napětí má také význam
pro svalovou kontrakci z hlediska rychlosti a síly (Kohlíková, 2013).
Snímací senzory (elektrody) jsou umístěny na kůži nad sledovaným svalem a
v blízkosti svého umístění zachycují bioelektrické signály (akčního potenciálu) určitého
množství motorických jednotek. V případě umístění snímacích senzorů na kůži se
hovoří o povrchové myografii (surface-electro-myo-graphy; dále jen SEMG). Součtem
bioelektrických potenciálů velkého množství svalových vláken umožňuje získat
informaci o činnosti celého svalu nebo jeho sledovaných částech (Zedka, 2009). EMG
zaznamenává přenos signálu z oblasti synapse mezi nervosvalovou ploténkou a
svalovým vláknem, čímž vzniká akční potenciál šířící se až do konců svalových vláken.
Po depolarizaci membrány nastává období restituce (Keller, 1999). Membrána se
připravuje na další vzruch a dochází k repolarizaci membrány (Véle, 2006). Véle (2006)
dále zmiňuje, že se motorické jednotky aktivují asynchronně v závislosti na vyvíjeném
úsilí. Dle Ganonga (2005) dochází při minimální volní aktivitě k podráždění pouze
několika málo motorických jednotek a se stoupajícím úsilím se jejich počet zvyšuje.
Každá motorická jednotka má svůj vlastní rytmus výbojů, proto je jejich vzájemná
činnost asynchronní. Při záznamu EMG musí být zohledněny další prostorové vodiče,
jako jsou okolní svaly, kůže nebo vlastnosti samotných elektrod. Záznam může ovlivnit
rovněž délka svalu. Získaným záznamem EMG je elektromyogram (Ganong, 2005;
Keller, 1999; Rodová, Mayer, & Janura, 2001). I přes zohlednění možných
prostorových vodičů mohou vzniknout v registrovaném záznamu odchylky (artefakty),
které nemají původ v elektrické aktivitě sledovaného svalu (Karas & Otáhal, 1991).
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Elektrody v EMG
V SEMG lze využít gelové elektrody, které jsou aplikovány přímo na kůži.
Může být využita i invazivní metoda, která používá jehlové elektrody zaváděné přímo
do svalu. Touto metodou je umožněno snímání signálu konkrétních svalových vláken
(dokonce i jen jednoho svalového vlákna) v menších svalových oblastech. Z důvodu
možnosti poškození svalu není tato metoda doporučována (Day, 2002; Enoka. 2008;
Ganong, 2005; Windhorst & Johansson, 1999). Konrad (2005) uvádí několik pokynů
jak postupovat při použití elektrod. Doporučuje gelové elektrody, které mají nejlepší
hodnoty impedance kůže. Upozorňuje na nutnost dodržení vzájemné vzdálenosti
elektrod. Čím je umístění vzájemných elektrod bližší, tím vyšší jsou hodnoty impedance
a doplňuje, že vzdálenost vzájemných elektrod by měla být okolo 2 cm. Aplikace
elektrod by měla být na střední část svalového bříška ve směru svalových vláken.
Důležité je zajištění kabelů a zesilovačů fixací na kůži pomocí pásky nebo bandáže.
Samotné elektrody nesmějí být přelepované, aby nedošlo k rozdílnému zvyšování tlaku
pásky na použité elektrody. Před aplikací elektrody musí dojít k odstranění ochlupení
z povrchu kůže, odstranění staré kůže (pomocí abrazivní pasty) a odmaštění prostoru
určeného k aplikaci elektrody. Pro lokalizaci elektrod jsou k dispozici atlasy, na které
odkazují Criswell (2011) a Konrad (2005). Vhodné oblasti pro aplikaci elektrod jsou
zaznamenány na obrázku 2.8, kde je znázorněn sval se svalovými vlákny (malé
kružnice). Sytější kružnice blízké povrchu kůže poskytují nejlepší přenosy pro EMG
signál při použití SEMG.

Obrázek 2.8 Oblasti vhodné pro lokalizaci elektrod v SEMG (Criswell, 2011)
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Zpracování signálu a jeho záznam v SEMG
Vznik EMG signálu je výsledkem procesu depolarizace a repolarizace
membrány svalového vlákna zahajovaného akčním potenciálem. Záznam akčního
potenciálu je možné sledovat při použití dvou elektrod přenášejících tento signál
k dalšímu zpracování. Záznam ze dvou elektrod, nazývaný bipolární záznam, je
znázorněn na obrázku 2.9, kde je akční potenciál zobrazen jako kroužek okolo
svalového vlákna (Enoka, 2008). Zesilovací zařízení se používá pro zesílení signálů
z elektrod a pro potlačení negativních vlivů a tím umožní zaznamenat celou šíři EMG
signálu (Criswell, 2011).

Obrázek 2.9 Záznam akčního potenciálu jednoho svalového vlákna (Enoka, 2008)

Šum patrný v záznamu EMG i při plně relaxovaném svalu (ovlivněn artefakty
uvedenými níže) se označuje jako základní linie, neměl by přesáhnout 10-15 V a před
započetím samotného měření by měl být vždy ověřen. Tohoto by si měli všímat
výzkumníci při analýze pohybu při využití EMG. Každý sval totiž při výchozí pozici
testované osoby vykazuje jinou míru aktivity a uvedená základní linie by z tohoto
důvodu měla být citlivě modifikována. Při měření acyklického pohybu je nutné před
zahájením pohybu testované osoby průběh EMG signálu po určitou dobu zaznamenávat
a následně zprůměrovat. Takto je vhodné postupovat až do okamžiku zahájení pohybu.
Aktivace je určena na základě zvolených metod pro určení jeho aktivace (prahování
k maximální hodnotě signálu, překročení signálu o dvě směrodatné odchylky,
trojúhelníková metoda atd.). Aktivace svalu je na záznamu patrná jako nárůst amplitudy
a

frekvence

signálu

(Konrad,

2005;

Krobot

&

Kolářová,

2011).

Surový
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elektromyografický záznam je složen z náhodně uspořádaných amplitud, není
objektivně prezentovatelný, a proto je nutné jeho další zpracování tzv. vyhlazení.
Nejčastěji se využívá vyhlazení pomocí zprůměrování usměrňovaných hodnot ve
vybraném časovém intervalu. Výsledkem je vyhlazená křivka složená z několika po
sobě jdoucích časových intervalů. Kratší časové úseky je vhodné zvolit při rychlých
pohybech. Zpracování signálu může být i na úrovni střední kvadratické hodnoty, které
více odráží fyziologický vztah mezi chováním motorických jednotek a svalovou
kontrakcí (Krobot & Kolářová, 2011). Pro hodnocení aktivace jednotlivých svalů je
nutné znát aktivační práh (hodnotu), od které může být sval považován za aktivní.
Autoři De Luca (1997) a Konrad (2005) uvádějí možnost určení aktivačního prahu na
základě překročení hodnoty dvou až tří směrodatných odchylek od klidové svalové
aktivity. Někteří autoři jako jsou Hug (2011), Konrad (2005) nebo Pavelka (2011)
doporučují určit procentuální hodnotu z lokálního maxima sledované fáze. Hodnota
prahu se může pohybovat od 5 % do 50 % maximální hodnoty hodnocené fáze. Krobot
a Kolářová (2011) doplňují, že práh může být zvolen dle typu prováděného pohybu. De
Luca (1997) připomíná, že pro účelné hodnocení aktivace svalů by měla být hranice
rozlišitelnosti minimálně 10 ms. Dosáhne se tím přehledu o současné či postupné
aktivaci více svalů a aktivace může být určena na základě dosažené procentuální
hodnoty z maximální volné kontrakce. Vzorkovací frekvence by neměla být nižší než
1000 Hz (De Luca, 1997; Konrad, 2005; Pánek, Pavlů, & Čemusová, 2009).

Obrázek 2.10 Metoda prahování pro vyhodnocení EMG záznamu (Špulák et al., 2012)
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Metoda určení aktivačního prahu se může využít k určení momentu začátku a
konce svalové aktivity. Na obrázku 2.10 je znázorněn průběh získaného signálu
v průběhu pohybové aktivity. Získaný signál (bledě modrá barva) je převeden do
absolutních hodnot, je vyhlazen a vzniká obálka EMG (červená křivka). Tato metoda
zpracování je relativně snadná a je možné snadné různé prahování k maximální
hodnotě. Další možností pro určení aktivace svalů je tzv. trojúhelníková detekce, která
se využívá u cyklických činností (Špulák, Čmejla, Mikulíková, Bezoušková Pavlů, &
Kračmar, 2012; Špulák & Mikulíková, 2012). Pozorovat lze i svalovou aktivitu mezi
různými jedinci z normovaného záznamu a průměrné hodnoty EMG amplitudy poměrně
dobře reflektují míru aktivity vybraného svalu při daném pohybu (Krobot & Kolářová,
2011).

Faktory ovlivňující záznam EMG

Podle De Luca (1997) mají na signál EMG vliv vnější a vnitřní faktory. Mezi
vnější faktory řadí typ elektrod (plocha a tvar) a vzdálenost mezi nimi, lokalizace
elektrod (motorické body ve svalech a šlachová spojení ovlivňují amplitudu a frekvenci
signálu) a orientace sledované plochy vzhledem ke svalovým vláknům (elektrody musí
být orientovány paralelně s průběhem svalových vláken). Na obrázku 2.11 je
znázorněna oblast optimální lokalizace elektrod v SEMG. Optimální umístění elektrod
je v oblasti na povrchu svalového bříška. Svalová vlákna mají v této oblasti větší
poloměr a amplituda akčního potenciálu roste s poloměrem svalového vlákna, proto má
v tomto místě signál EMG nejvyšší amplitudu. Fyziologické, anatomické a biochemické
charakteristiky svalů, jako je počet motorických jednotek, typ svalového vlákna, pH
krve, průměr vlákna, rychlost odstraňování metabolitů během kontrakce a další, jsou
pokládané za vnitřními faktory.
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Obrázek 2.11 Rozdílná amplituda a frekvence EMG signálu podle lokalizace elektrod
(De Luca, 1997)
1 - elektroda na inervační zóně; 2 - střední elektroda umístěna na svalovém bříšku mezi inervační zónou a
šlachovým spojem; 3 - pravá elektroda umístěna na laterálním okraji svalu; 4 - dolní elektroda umístěna
na šlachovém spojení

EMG signál může být ovlivněn také aktivitou okolních svalů (tzv. přeslech,
cross talk), které leží v blízkosti měřeného svalu (De Luca, 1997; Hug, 2011; Konrad,
2005), ale také výškou kožních vrstev nebo potem (Roy, De Luca, Cheng, Johansson,
Gilmore, & De Luca, 2007). Signál může být dále ovlivněn rychlostí vedení akčního
potenciálu, počtem motorických jednotek, rychlostí nástupu motorických jednotek nebo
mechanickou interakcí mezi svalovými vlákny (De Luca, 1997; Raez et al., 2006).
Krobot a Kolářová (2011) doplňují, že správné umístění elektrod může výrazně
eliminovat nežádoucí aktivitu okolních svalů a frekvenční filtrací může dojít
k odstranění případných artefaktů ze signálu. Pro zajištění optimálních hodnot je
lokalizace elektrod možná pouze do jednoho konkrétního místa svalu. Je nutné brát
v úvahu, že při dynamických činnostech dochází v průběhu použití SEMG ke změně
polohy elektrod umístěných na kůži vůči sledovanému svalu, a proto může docházet ke
změně charakteru snímaného signálu během měření. Pro eliminaci tohoto faktoru by
mělo dojít při aplikaci elektrod k expertnímu vyhledávání místa nejsilnější svalové
kontrakce (De Luca, 1997; Kračmar, Vystrčilová, & Psotová, 2007).
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2.3

Vybrané předpoklady pro sportovní výkon
Vzhledem k tomu, že vývoj člověka je zčásti určen vrozenými dispozicemi, lze

předpokládat, že se genetická podmíněnost projevuje i v oblasti sportu. Na základě
dostupných poznatků lze však pouze odhadovat na míru vztahu mezi vrozenými
dispozicemi a sportovním výkonem. Sportovní výkon chápou Gronek a Holdys (2013)
jako předpoklad jedince vykonávat fyzickou činnost různé intenzity, při které jsou
aktivní velké svalové skupiny bez významného porušení rovnováhy homeostázy.
Každý sportovní výkon je podle Dovalila (2009) ovlivněn uspořádáním vnitřních i
vnějších komponent (psychika, technika, kondice, taktika, somatické faktory), které
jsou ve vzájemné interakci.
Motorické schopnosti charakterizuje Čelikovský (1976)

jako

relativně

samostatné soubory vnitřních předpokladů jedince k motorické činnosti. Měkota a
Novosad (2005) uvádějí, že motorické schopnosti jsou vzájemně se ovlivňující
komplexy genetických predispozic a činitelů prostředí. Základem rozvoje motorických
schopností jsou vlohy, které způsobují jejich genetickou závislost, kde nejvíce jsou
determinované rychlostní schopnosti. Struktura více či méně dědičně závislých
motorických schopností je skrytá a projevuje se tedy nepřímo ve výkonech motorických
testů. Tyto testy slouží ve sportovní praxi jako indikátor sportovní úrovně motorických
schopností (Votík & Bursová, 1994). Měření pohybových schopností lze podle Měkoty
a Novosada (2005) použít nejen pro odhad aktuální výkonové kapacity testovaných
osob, ale také pro odhad jejich uplatnění do budoucnosti, tedy pro predikci. Aby mohla
být predikce úspěšná, je nezbytné umět odhadnout a změřit dominantní schopnosti a
další možné předpoklady vhodné pro sportovní výkon. V tomto ohledu doplňuje Bunc
(2010), že informace o dosavadním tréninkovém zatížení mohou přispět ke stanovení
dědičné složky, která se na výkonu značnou měrou podílí. Svalová morfologie, tj. podíl
rychle a pomalu kontrahujících svalových vláken, je jedním ze základních předpokladů
ovlivňujících motorický výkon. Dělení motorických schopností je v dnešní době velice
diskutované a nejednotné. Měkota a Novosad (2005) člení motorické schopnosti na
kondiční (energetické) a koordinační (informační). Někdy je toto členění doplněno o
schopnosti hybridní (smíšené).
Jelikož jsou motorické předpoklady determinovány z větší či menší míry
geneticky, je nezbytné brát nové výzkumy molekulární genetiky v úvahu a pokusit se je
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zapojit do zaběhlých přístupů pro predikci pohybových schopností. Pro přibližný odhad
míry genetické determinace fenotypické variace uvádí Měkota a Novosad (2005) ve své
publikaci, že nejsilněji je geneticky determinován maximální anaerobní alaktátový
výkon, který je rozhodující pro realizaci rychlostně-silových pohybů. Totéž podporují
svým tvrzením i Grasgruber a Cacek (2008), kteří považují za významně geneticky
ovlivněné složky sportovního výkonu například složení svalových proteinů, prokrvení
srdce i plic a aktivitu klíčových enzymů podílejících se na produkci energie. Horváth et
al. (2010) zmiňuje, že motorické předpoklady jsou vnitřní činitelé, k nimž zařazuje
vlohy, pohybové schopnosti, pohybové návyky a vědomosti. Vlohy autor charakterizuje
jako vnitřní dispozice pro určité druhy a způsoby pohybové činnosti, které jsou
základem pro pohybové schopnosti, uvádí zároveň, že se nerozvinou vlohy, pro které
nejsou vytvořené podmínky. Pohybové schopnosti charakterizuje jako vnitřní
předpoklady organismu pro pohybovou činnost, kde dochází k souhře subsystémů
organismu (kosterní, svalový, srdeční, neurohumorální atd.) za účasti CNS.
V předložené práci je věnovaná pozornost zejména rychlostním předpokladům, protože
jsou z hlediska genetického zatížení nejvíce podmíněné. Podle Bunce, Hráského,
Baláše, a Skalské (2013) má na úspěch v daném sportu vliv včasná identifikace talentu,
tedy určení funkčních norem pro daný biologický věk subjektu, který je zásadní pro
jeho úspěch v dospělosti.

2.3.1 Rychlostní předpoklady a reakční doba v rámci motorických schopností
Pohybové předpoklady patří k významným faktorům většiny sportovních
výkonů a lze je chápat jako kondiční základ sportovní výkonnosti. Dovalil (2009) uvádí,
že nejobtížněji se stimulují rychlostní předpoklady a možnosti působení v tomto směru
nejsou velké. U rychlostních předpokladů byl zjištěn nejvyšší stupeň dědičnosti ze
všech pohybových schopností, kdy ze všech různých markerů je zřejmě nejpodstatnější
poměr různých svalových vláken a rychlost vedení nervových vzruchů. Maxima rozvoje
rychlostních předpokladů se dosahuje většinou v 18 až 21 letech.
V rámci rychlostních předpokladů vymezuje Havel a Hnízdil (2010) reakční
rychlost (dobu od vzniku podnětu po začátek pohybu neboli přenos signálu od
podráždění receptoru k aktivaci efektoru) a pohybovou neboli realizační rychlost
(provedení pohybového úkolu v co nejkratším časovém úseku). Do této oblasti lze řadit
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sportovní výkony, které jsou realizovány v maximálním volním úsilí vysokou až
maximální rychlostí pohybu. Podle Dovalila a Choutky (2009) jsou ovlivňovány
složitým komplexem činitelů (podráždění a útlum v CNS, vysoká rychlost vedení
nervových vzruchů atd.). V rámci rychlostních schopností lze vyčlenit relativně
nezávislé schopnosti:
a)

reakční rychlost – spjata se zahájením pohybu,

b)

acyklickou rychlost – uplatnění u jednotlivých pohybů,

c)

cyklickou rychlost – opakující se stejné fáze pohybu s vysokou frekvencí,

d)

komplexní rychlost – uplatněna u pohybových kombinací.

Dominantním předpokladem pro rychlost je optimální složení a kvalita
svalových vláken (90 % FT vláken, aktivita motorických jednotek, rychlé střídání
svalového napětí a uvolnění svalů, vysoká elasticita aj.), připravenost nervového
systému (rychlost vedení vzruchu a informací), způsob energetického zásobování
(zásoba kreatinfosfátu, rychlá syntéza ATP) a psychické předpoklady (rychlé a přesné
vytvoření představy o pohybu, vysoká koncentrace, emoční stabilita). Na rychlostním
výkonu se podílejí i další činitelé, jako jsou úroveň techniky, věk, pohlaví, teplota svalu
a další (Měkota & Novosad, 2005). Bunc a Heller (1989) uvádějí, že maximální
rychlost pohybu závisí jak na aerobní a anaerobní kapacitě, tak na ekonomice pohybu
ovlivněné úrovní techniky. Pro rozvoj rychlostních pohybových schopností je výhodný
vyšší podíl nebo hypertrofie rychlých svalových vláken (především typu IIB,
glykolytických). Vzhledem k tomu, že nebyly po anaerobním tréninku zjištěny
významné rozdíly v počtu rychlých svalových vláken, předpokládá se vysoká genetická
podmíněnost rychlostních schopností (Kohlíková, 2013). Předpokladům pro anaerobní
aktivitu svalů přiřazují Měkota a Novosad (2005) silnou genetickou determinaci
(anaerobní vytrvalost, explozívní síla). Pro akční rychlost uvádějí středně silnou
genetickou determinaci. Dále jsou toho názoru, že nejsilněji je geneticky determinovaný
maximální anaerobní alaktátový výkon, který je rozhodující pro realizaci rychlostněsilových pohybů. Podobně i Bassett a Howley (2000) konstatují, že genetický vliv je u
rychlostních a silových předpokladů vyšší a jejich úroveň lze zlepšit přibližně o 20 %.
Naproti tomu tvrdí, že aerobní výkon lze tréninkem zlepšit o 30 a více procent.
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2.3.2 Realizační - pohybová rychlost
Čas potřebný k uskutečnění pohybových aktů je součtem reakční doby a
pohybového času, který je měřen od okamžiku zahájení pohybu po jeho ukončení
(Měkota & Novosad, 2005; Williams & Walmsley, 2000a). Kelso (1995) pohybovým
časem chápe dobu mezi registrovanou svalovou aktivitou a výsledným provedením
pohybu. V některých šetřeních se doporučuje tyto proměnné (reakční dobu a pohybový
čas) sledovat odděleně. Podle Měkoty a Novosada (2005) je akční rychlost pohybu
výsledkem rychlosti svalové kontrakce a činnosti nervosvalového systému, dále
doplňují, že kondiční schopnosti, mezi něž jsou rychlostní předpoklady řazeny, jsou
podmíněny způsobem získávání a využívání energie, tedy vlivem metabolických
procesů. Úroveň kondičních předpokladů interpretují autoři jako výsledek procesu
morfologicko-funkční adaptace. U rychlostně zaměřených schopností zajišťují intenzitu
pohybu svalová vlákna typu II, tedy „rychlá/bílá“ svalová vlákna. Tato vlákna mají
velký objem, málo kapilár, nízký obsah myoglobinu a oxidativních enzymů, silně
vyvinuté sarkoplazmatické retikulum a tím pádem i vysokou aktivitu vápenatých a
hořečnatých iontů (Dylevský, 2009; Havel & Hnízdil, 2010). Realizační rychlost může
být chápána jako schopnost provést určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém
úseku nebo s maximální frekvencí (Havel & Hnízdil, 2010). Měkota a Novosad (2005)
popisují acyklický pohyb jako jednorázové provedení pohybu s maximální rychlostí
proti malému odporu, kde se může jednat o elementární pohyb v jednom kloubu nebo
rychlou změnu polohy celého těla. U cyklického pohybu upozorňují autoři na potřebu
dokonale probíhající intramuskulární koordinace při optimálním střídání napětí a
uvolnění motorických jednotek. Při provádění cyklického pohybu dochází k dosažení
určitého tempa nebo i rytmu. Komplexní pohyb se podle autorů vyznačuje vazbou na
ostatní výkonové předpoklady, přičemž je nutností realizace činnosti ve velmi krátkém
čase. Realizační čas je ovlivněn druhem pohybu, úrovní techniky pohybu, velikostí
odporu, či vnějšími vlivy a zároveň se vedle rychlostních předpokladů částečně
uplatňují i silové, případně vytrvalostní a koordinační předpoklady.
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2.3.3 Funkční kapacita organismu se zaměřením na anaerobní výkon
Podle energetického metabolismu lze funkční výkonnost organismu dělit na
kapacitu anaerobní a aerobní, které lze stanovit zátěžovým testováním. Zátěžová
diagnostika je objektivní prostředek pro hodnocení zdatnosti a výkonnosti. Může být
zaměřena na vyšetřování fyziologické reakce a adaptace organismu jako celku nebo
jednotlivých orgánových systémů na různé druhy zatížení. Vzhledem k zaměření práce
bude podrobněji popsána kapacita anaerobní, která představuje maximální celkové
množství energie, získané resyntézou ATP neoxidativním (anaerobním) metabolismem,
při specifickém krátkodobém zatížení vysoké intenzity. Anaerobní testy stanovují
především krátkodobé rychlostně-silové předpoklady s anaerobním typem energetické
úhrady. Nejznámější z testů jsou používány Margariův test, což je standardizovaný
výběh do schodů, Kindermannův test na běhacím koberci, Kindermann-Schnabelův test,
který spočívá ve dvou zatíženích (sklon a rychlost) anebo třicetivteřinový Wingate test
(Heller, 2013). Dle Bernacikové (2012) jsou nejčastěji využívanými anaerobními testy
Wingate test, Boscův test neboli výskoková ergometrie a dynamometrie. Pro hodnocení
stavu trénovanosti sportovců nebo diagnostiku pohybových schopností se v praxi
využívá zátěžových testů ve specializovaných laboratořích. Z výše uvedených možností
testů byl pro sledování úrovně sportovního výkonu šermířů vybrán třicetivteřinový
Wingate test, který je nejčastěji využíván pro zjišťování míry anaerobních předpokladů
(Bernaciková, 2012; Grasgruber & Cacek, 2008). Je řazen mezi tzv. anaerobní „all-out“
testy, které umožňují stanovit jak maximální anaerobní výkon, tak anaerobní kapacitu
(Heller, 2013). Test se provádí na izokinetickém bicyklovém nebo klikovém ergometru
zpravidla po dobu 30 s. Po tuto dobu se testovaný jedinec snaží šlapat maximálním
úsilím. Pro změření maximálního pracovního výkonu (Peak power – PP) se používají
kratší časové úseky okolo 5 – 10 s (Grasgruber & Cacek, 2008).
Heller (2013) zmiňuje, že test umožňuje stanovit tyto proměnné:
Pmax – maximální anaerobní výkon (nebo PP – vrcholový výkon) jako pětivteřinový
nejvyšší výkon v anaerobním testu, užívají se jak absolutní [W], tak i relativní hodnoty
vztažené na kilogram tělesné hmotnosti [W/kg],
Pmin – minimální výkon, zpravidla pětisekundový nejnižší výkon v anaerobním testu
[W, W/kg],
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Pprům – průměrný výkon v anaerobním testu (MP – mean power) [W, W/kg],
AnC – anaerobní kapacitu jako celkovou vykonanou práci v testu, celková energie [kJ,
J/kg],
IÚ – index únavy (pokles výkonu mezi 5s maximem a 5s minimem vyjádřeného
v procentech maximálního anaerobního výkonu (% Pmax),
MP/PP – poměr mezi průměrným a maximálním výkonem, je ukazatelem převážně
rychlostních (MP/PP  80 %) nebo převážně vytrvalostních (MP/PP  80 %) dispozic
vyšetřovaného jedince,
SFpeak – vrcholovou hodnotu srdeční frekvence (funkční odezva), nejvyšší hodnota
srdeční frekvence dosažená v závěru anaerobního testu,
LApeak – vrcholová (pozátěžová) koncentrace laktátu v krvi (metabolická odezva), u
anaerobních testů zpravidla stanovená v páté minutě zotavení po ukončení testu.
Dynamika výkonu v průběhu testu umožňuje posoudit fyzické dispozice jedince.
Rychlostně silové předpoklady (převaha rychlých svalových vláken a vysoké kapacity
enzymů anaerobního energetického metabolismu) se projevují vysokým výkonem na
začátku testu a zároveň jeho výraznějším poklesem v závěru testu (Heller, 2013). Čím
vyšší jsou hodnoty maximálního anaerobního výkonu, tím větší jsou energetické
předpoklady pro výbušnou (akcelerační) sílu, maximální sílu a rychlost. Vyšší hodnoty
anaerobní kapacity poukazují na lepší předpoklady pro rychlostní a silovou vytrvalost
(Šťastný, Fiala, & Petr, 2010). Vytrvalostní předpoklady se pak projevují málo
výbušným startem, zároveň i menším poklesem výkonu na konci testu a spíše plochou
vytrvalostní křivkou (Heller, 2013). Vandewalle, Heller, Pérès, Raveneau, a Monod
(1987) ve své studii využívali ke zjištění maximálního výkonu WT30 proti brzdné síle
ve výši 0,1 kg/kg tělesné váhy. Naproti tomu autoři Gharbi, Dardouri, Haj-Sassi,
Chamari, a Souissi (2015) používali při Wingate testu brzdného zatížení 75 g na 1 kg
tělesné hmotnosti.
Borysiuk a Waskiewicz (2008) upozorňují, že úroveň anaerobního metabolismu
prostřednictvím Wingate testu lze považovat za objektivní prostředek i pro zjištění
úrovně rychlostních předpokladů ve sportovním šermu. Autoři dále doplňují, že
významným předpokladem pro sportovní výkonnost v šermu může být považována
úroveň komplexního psychomotorického stavu (např. rychlost pohybu, přesnost a
adaptabilita motorického učení).
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2.3.4 Reakční doba
Reakční rychlostí je podle Dovalila (2009) „schopnost reagovat pohybem na
určitý podnět, vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením
pohybu a podle této doby se schopnost hodnotí“. Havel (1993) zmiňuje, že reakční
rychlostní schopnost může být definována jako „schopnost odpovídat na daný podnět či
zahájit pohyb v co nejkratším časovém úseku“. Autor dále doplňuje, že je to doba,
„která udává trvání přenosu signálu od receptoru k efektoru“. Podobně Měkota a
Novosad (2005) tuto schopnost vymezují jako „schopnost zahájit účelný pohyb na daný
jednoduchý či složitý podnět v co nejkratším čase“. Je obecně známo, že indikátorem
reakční schopnosti je reakční doba (dále jen RD), tedy časový interval od vzniku
podnětu k první svalové kontrakci (Grosser, 1991; Měkota & Novosad, 2005). Kelso
(1995) vidí RD jako čas, který uplyne mezi výskytem podnětu z okolního prostředí a
první registrovanou aktivitou příslušného svalu. Schmidt a Wrisberg (2008) zmiňují, že
RD je vhodný indikátor rychlého a efektivního procesu zpracování informací.
Úroveň RD souvisí mimo jiné s rychlostí zpracování této informace v CNS.
Nejdelší úsek zpracování informace je ve fázi identifikace podnětu, v níž je analyzován
obsah informace z okolního prostředí smyslovými orgány (Schmidt & Wrisberg, 2008).
Příčiny prodlužování RD mohou souviset také například se složitostí pohybu nebo s
nároky na koordinaci končetin (Mickevičienė, Motiejūnaitė, Skurvydas, Darbutas, &
Karanauskienė, 2008). Při složitějších pohybech je doba pro zpracování podnětu delší,
protože CNS potřebuje pro zahájení pohybu více času (od výskytu podnětu po zahájení
pohybu uplyne doba přibližně 50 – 300 ms). Průchod vzruchů nervovými drahami a
procesy v CNS je v tomto ohledu časově nejdelší.

Vybrané faktory ovlivňující úroveň reakční doby
V odborné literatuře lze často nalézt informace o faktorech, které ovlivňují
reakční dobu. Jako hlavní jsou často uváděny faktory jako věk, rozcvičení, zácvik,
kvalita nervových drah, citlivosti receptorů, intenzita a druh vyskytujícího se podnětu,
kontrast vzhledem k pozadí nebo například význam podnětu pro jeho příjemce (Dovalil
& Choutka, 2009; Havel & Hnízdil, 2010; Měkota & Novosad, 2005). Wang (2009)
zmiňuje, že RD ovlivňuje také ostrost barvy podnětu, kontrast podnětu a pozadí, hluk
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okolí, intenzita podnětu a genetické předpoklady. Šteffl a Bartůňková (2013) uvádějí, že
reakční dobu ovlivňuje počet synaptických spojení a rychlost uvolnění neurotransmiterů
na těchto synapsích. Nejpomalejší reakční doba je téměř ve všech studiích
identifikována v reakci na vizuální podněty, které jsou ovlivněny velkým počtem
synaptických spojení v sítnici oka vedoucí informace do dalších oblastí mozku
(Borysiuk, 2008b). Hodnoty jednoduché reakční doby byly při akustické stimulaci
zjištěny v rozpětí od 150 do 160 ms, při taktilní stimulaci však mohou být až o 20 ms
nižší. Nejpomalejší reakce (190-210 ms) byla takřka vždy zjištěna u vizuální stimulace
(Abernethy, 1996; Borysiuk, 2008b; Havel & Hnízdil, 2010; Williams & Grant, 1999).
Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úroveň RD je počet možných
podnětů a odpovědí na ně. Pokud je na základě podnětu zvolena vhodná odpověď
z několika možností, hovoříme o fenoménu „složité reakční doby“, která je podle
Schmidt a Wrisberg (2008) definována jako interval mezi výskytem jednoho z několika
možných podnětů a zahájením jedné z několika možných odpovědí. K fenoménu složité
reakční doby se úzce váže tzv. Hickův zákon (Hick, 1952; Hyman, 1953), ve kterém se
projevuje úměrný vztah mezi počtem podnětů z okolního prostředí a úrovní reakční
doby. Čím víc podnětů/odpovědí na jedince působí, tím vyšší hodnoty reakční doby
dosahuje. Jensen (1998) nebo Gignac a Vernon (2004) zjistili, že úroveň RD je přímo
úměrná počtu zpracovávaných podnětů. Podobně i Borysiuk (2008b) uvádí, že se
zvyšujícím se počtem podnětů dochází k prodloužení RD. Příčinou delšího trvání RD
při složitých reakcích je doba pro zpracování informace v CNS.
Jak již bylo výše uvedeno, lze usuzovat, že úroveň RD a rychlostních
předpokladů je silně geneticky determinována. V souvislosti s možností ovlivnění
jednoduché RD je možnost ovlivnění této proměnné minimální díky silné genetické
podmíněnosti (Měkota & Novosad, 2005). Z výsledků mnoha výzkumů zaměřených na
dědičnost konkrétních motorických schopností vyplývá, že koeficienty dědivosti
(heritability) vykazují velké rozdílnosti právě u RD (v rozmezí od 0,22 do 0,86).
Genetická podmíněnost fenotypické variace je u reakční schopnosti podle Měkoty a
Novosada (2005) velmi silná. Podobně se ke genetické podmíněnosti reakční doby
vyjadřují Sergienko (2000) i Barcelos, Morales, Maciel, Azevedo, a Silva (2009).
Naproti tomu Szopa, Mleczko, a Żak (1996) uvádějí, že genetická podmíněnost této
schopnosti je slabší.
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Podle Hirtz (1985) a Szopa (1988) je progresivním obdobím pro ovlivnění
úrovně jednoduché RD u žen mezi 16 - 17 rokem a u mužů okolo 19 roku. Někteří
autoři (Raczek & Mynarski, 1991) však míní, že toto období začíná u dívek již mezi
11-13 rokem a u chlapců mezi 13 - 14 rokem života. Havel a Hnízdil (2010) uvedli, že
po 15 roku života je patrná dlouhá perioda stabilizace indikátorů reakčních schopností.
Vzhledem k tomu, že RD ovlivňuje rychlost provedení pohybu, je často řazena
do schopností rychlostních. Někteří autoři je však přiřazují ke schopnostem
koordinačním nebo dokonce ke schopnostem psychickým (Dovalil, 2009; Hirtz, 1997;
Měkota & Novosad, 2005; Raczek, Mynarski, & Ljach, 2002).

Hodnocení reakční doby
Úroveň RD lze zjišťovat v laboratorních či terénních podmínkách. Nejčastěji
jsou k jejímu měření využívány reaktometry, které poskytují výsledné hodnoty
vyjádřené například v milisekundách. Testovat je však lze i zachycením padajícího
předmětu u stěny. Výsledné hodnoty těchto testů jsou prezentovány v centimetrech
(Havel & Hnízdil, 2010; Votík & Bursová, 1994). Existence různých měřících systémů
a programů při měření těchto proměnných má nepochybně vliv na výsledné hodnoty,
tento fakt však zároveň limituje možnosti komparace hodnot zjištěných v různých
studiích. Zásadní zákonitosti vyplývající z šetření zaměřených na RD lze při dodržení
stanoveného protokolu vyvodit. Většina studií zaměřených na sledování RD využívá
zařízení, které měří indikátory reakčních schopností prostřednictvím rychlosti stisknutí
tlačítka na stolním reaktometru. Pain a Hibbs (2007) ovšem upozorňují na fakt, že tímto
postupem může být ovlivněna skutečná úroveň RD díky tomu, že reakce částí těla pro
jemnou motoriku není tak rychlá, jako je reakce částí těla určených pro hrubou
motoriku. V současné době se lze setkat s měřícími systémy, které odpovídají reálným
potřebám dané sportovní disciplíny (fotobuňky, záznam vysokofrekvenční kamery,
povrchová elektromyografie, citlivé mikrospínače atd.). Objektivní interpretací
výsledných hodnot z těchto zařízení lze optimálně pracovat na zvyšování sportovního
výkonu s ohledem na snížení hodnot RD v daném sportu.
V některých studiích (Balkó et al., 2016a) jsou výsledky testů zaměřených na
zjišťování úrovně RD doplněny o další metody (EMG, fotobuňky atd.), které poskytují
komplexnější informace o řešené problematice.
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2.4

Genetické předpoklady ovlivňující sportovní výkon
Biologický základ tělesné zdatnosti se vždy vyvíjí v geneticky determinovaném

rozsahu předpokladů, tzn., že rozsah plasticity vlastností buněk, tkání, orgánů nebo i
jejich systémů, stejně jako regulačních mechanismů podílejících se na determinaci
jejich vlastností (jako je složení, metabolismus i funkce), je vymezen geneticky.
Fenotyp jedince, který může mít genetický základ pro vytrvalostní schopnosti
využívané na dlouhých běžeckých tratích, svalovou sílu potřebnou při lezení či
sjezdovém lyžování, fyziologické možnosti k provozování cvičení ve vysoké intenzitě
nebo schopnost šlach a vazů k odolávání poškození, nám poskytuje informace důležité
pro výběr sportovního odvětví (Lippi, Longo, & Maffulli, 2010). Geny mohou být tedy
považovány za tzv. potrubí, které zajišťuje komunikaci mezi prostředím a buňkami
uvnitř těla. Odpovědi na vnější signály mohou být zajištěny hormonálně, metabolicky
nebo neurologicky a vzniklé změny v tkáních se projevují jako fenotyp (Pomeroy,
Söderberg, & Franks, 2009).
Pohybové schopnosti se nedědí v definitivní podobě, ale přenášejí se pouze
určité vlohy pro příslušný znak, které jsou zakódovány v genech a záleží v podstatě
pouze na náhodě či odhadu rodičů nebo trenéra, zda budou využity pro vhodné
sportovní odvětví. Kosterní sval je orgán, který velmi citlivě reaguje na vnější podněty a
změny a je zároveň jedním z příkladů jednoty a struktury orgánu. Počáteční stádia
diferenciace tkání a tedy i kosterních svalů, ale i stupeň maximální trénovanosti jedince,
jsou zakódovány v genotypu buněk (Máček & Radvanský, 2011). Dále existují
genetické dispozice, ve kterých se určitý fenotypový znak (schopnost, vlastnost,
onemocnění) jedince ukáže až na základě působení vnějšího prostředí a náležitého
životního stylu. V jakém rozsahu se tyto vlastnosti projeví, závisí částečně na struktuře
a funkci našeho genomu. Z tohoto důvodu se výsledné výkony jedincům, kteří absolvují
totožný tréninkový plán, mohou výrazně lišit (Pomeroy et al., 2009).
Grasgruber a Cacek (2008) uvádějí, že pokud bychom zkoumali biologické
předpoklady různých populací v individuálních sportech, které jsou determinovány
speciálními fyzickými nebo fyziologickými předpoklady, existuje možnost nalezení
průměrných charakteristik „ideálního“ závodníka a zároveň i odhad talentového
potenciálu dané populace. V praxi však na úroveň pohybových schopností působí
mnoho dalších činitelů, jako je sociální a finanční zázemí, rasové a kulturní rozdíly
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nebo pohlaví. Z hlediska genetického kódování je zajímavé sledovat anaerobní výkon,
při němž je genetické zatížení silně podmíněné. Jak již bylo v předchozích kapitolách
zmíněno, je typ svalových vláken určen geneticky a rychlostně-silové schopnosti jsou
proto podmíněny převážně genotypově (Dylevský, 2009). Dovalil (2009) zmiňuje, že
podíl dědičnosti u těchto předpokladů činí 70-80 %. Petr (2015) uvádí, že na základě
dostupných studií je možné odhadovat míru vlivu genetických faktorů na anaerobní
výkon z 50 – 90 % a na svalovou sílu z 30 – 70 %. Grasgruber a Cacek (2008) uvádějí
jako významně geneticky ovlivněné složky sportovního výkonu složení svalových
proteinů, prokrvení srdce i plic, stejně tak i aktivitu klíčových enzymů podílejících se na
produkci energie. Vliv genetického zatížení pro určitý fyzický výkon je odhadován
okolo 40-50 %. Pro anaerobní výkon v podobě krátkodobé anaerobní akce do 10s je
vliv genetického zatížení odhadován na více než 50 % (Bouchard et al., 1997). Měkota
a Novosad (2005) zmiňují, že nejsilněji je geneticky determinovaný maximální
anaerobní alaktátový výkon, který je rozhodující pro realizaci rychlostně-silových
pohybů. Lippi et al. (2010) doplňují, že genetické testování ve sportu by mohlo umožnit
identifikovat jedince s optimální fyziologií a morfologií a rovněž jedince s vyšší
schopností reagovat a přizpůsobit se tréninku, čímž by se snížila možnost zranění. Vliv
genetických faktorů je považován za silnější v raném dětství, protože vlivy prostředí se
nemohly ještě plně uplatnit, a proto má v praxi míra genetické determinace značný
význam při výběru sportovních talentů a samotného odvětví sportovní činnosti.

2.4.1 Základy genetiky – struktura a funkce DNA
Genetika je vědní obor, který se zabývá studiem vnitřních příčin variability a
dědičností všech živých organismů (Bouchard & Hoffman, 2011; Nussbaum, McInnes,
& Willard, 2004). Hlavním předmětem je studium funkcí nukleových kyselin (NK)
v přenosu genetické informace na proteiny a realizace této informace ve struktuře a
vlastnostech proteinů. Pouze v interakci s proteiny mohou nukleové kyseliny realizovat
své funkce v buňce a to je podstata základních životních dějů (Rosypal, 2006).
Molekula DNA (deoxyribonukleová kyselina) obsahuje chemickou informaci pro
přesný přenos informace z rodičovské DNA na dceřinou (Nussbaum et al., 2004).
Kvantitativní genetické studie dvojčat nebo prodloužených rodokmenů nazývané
heritabilita (dědivost – h2) dokazují podíl genetických účinků na fenotypové varianty.
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Četné studie heritability prokázaly její význam na sportovní výkon. Studie zahrnovaly
sledování aerobní kapacity, reakci na trénink, anaerobní výkon, svalovou sílu, typ a
distribuci svalových vláken, rychlost metabolismu atd., a však nedokázaly poskytnout
konkrétní informace o alelových frekvencích, lokalizaci genů, specifikaci polygenního
účinku nebo účinku jednoho genu anebo identifikovat genové produkty. K identifikaci
specifických genů se přistupuje za dvou hledisek. Prvním je rodinná vazebná analýza,
která se využívá hlavně k odhalení dědičných chorob. Druhým přístupem jsou genové
asociační studie (GWAS) prováděné na úrovní celého genomu a v posledních dvaceti
letech jsou hojně využívané k odhalení genového efektu ovlivňujícího sportovní výkon
(Brutsaert & Parra, 2009). K výzkumu genetické informace a její funkce přispívají
dědičné poruchy a onemocnění a to hlavně tím, že je dobře definovatelná jejich mapová
pozice v genomu a zároveň i jejich fenotypový projev, tedy oblast postižení (Bortoluzzi
et al., 1998).
Pro zapsání veškerých informací nutných pro vývoj mnohobuněčného
organismu je zapotřebí velké množství DNA, která nese ve své struktuře genetickou
informaci potřebnou k determinaci embryogeneze, vývoje, růstu, metabolismu a
reprodukce každého lidského jedince. Uspořádání molekuly DNA v eukaryontních
buňkách je vysoce organizované a ve spojení se specifickými proteiny je DNA sbalena
do tyčinkovitých struktur zvaných chromosomy. Chromozom je nitkovitý útvar složený
z jednoho vlákna dvouřetězcové DNA, na které jsou navázané proteiny, které umožňují
svinutí vlákna do kompaktnější struktury zvané chromatin. Tyto struktury, kterých je
v lidské somatické buňce 23 párů, se snadno vejdou do jádra, mohou být jednoduše
děleny do dceřiných buněk a snadno přístupné pro procesy replikace i transkripce DNA
(Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, & Walter, 1998; Nussbaum et al., 2004;
Snustad & Simmons, 2009). Geny jsou na chromozomech umístěny lineárně a zaujímají
přesnou pozici neboli lokus (Alberts et al., 1998; Nussbaum et al., 2004). Gen je
konkrétní úsek DNA, a jestliže existují různé sekvence stejného genu v populaci,
nazývají se tyto různé formy genu alely. Součet všech genů a spojovacích sekvencí
přítomných u jednotlivce nebo u populace se nazývá genom (Gibson, 2009). Gen je tedy
sekvence chromozomální molekuly DNA, která je tvořena příslušným pořadím
jednotlivých nukleotidů (A - adenin, T - thymin, C - citosin, G – guanin; U – uracil u
ribonukleové kyseliny RNA), je nezbytná k tvorbě jednoho funkčního produktu a je
považována za fyzikální a funkční jednotku dědičnosti. Geny obsahují instrukce pro
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tvorbu všech proteinů, které zajišťují funkce našeho těla (Alberts et al., 1998; Bouchard
& Hoffman, 2011; Bouchard et al., 1997; Gibson, 2009; Nečas et al., 2000; Nussbaum
et al., 2004).
Nussbaum et al. (2004, 31) popisují gen jako: „úsek molekuly DNA, který
obsahuje kód pro aminokyseliny příslušného polypeptidového řetězce a regulační
sekvence nezbytné pro svou expresi“. Autoři dále doplňují, že pouze několik genů je ve
formě spojité kódující sekvence nukleotidových bází. Naopak u většiny genů je kódující
sekvence (exon) přerušena několika nekódujícími úseky (introny). Informace z intronů
není obsažena v konečném bílkovinném produktu daného genu. Strukturní geny mohou
být tedy rozděleny na složené strukturní geny zahrnující exony a introny (obrázek 2.12),
které podléhají posttranskripční úpravě sestřihem, a na jednoduché strukturní geny,
které se přepisují do mRNA celé a sestřihu nepodléhají (Nečas et al., 2000). V obrázku
2.12 je vidět vyštěpování intronových sekvencí z primárního transkriptu a následný
vznik složeného strukturního genu a aminokyselinové sekvence. Podle jednoho genu
může vzniknout několik kopií RNA a jedna RNA může poskytnout informaci pro vznik
několika kopií molekul proteinu. Regulaci exprese každého genu řídí buňka dle
okamžité potřeby organismu (Alberts et al., 1998; Rosypal, 2006).

Obrázek 2.12 Vznik aminokyselinové sekvence (Snustad & Simmons, 2009)

Realizace genetické informace je velmi komplexní proces. Molekulárním
pojítkem mezi kódem DNA obsaženým v genech a sekvencí aminokyselin příslušných
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bílkovin je RNA - ribonukleová kyselina (Nussbaum et al., 2004; Rosypal, 2006).
Hlavní funkcí genu je tedy specifikovat charakter proteinu, který určuje vlastnosti
buněk, tedy výsledný fenotyp (Bouchard et al., 1997). Kódující geny, tzv. exony, které
kódují jednotlivé proteiny, tvoří pouze 3 % lidského genomu. Zbývajících 97 %
nekódující DNA je nazýváno jako introny, které mívají neznámou či neurčenou funkci
(Ganong, 2005).
Vzniklé

proteiny

jsou

makromolekuly

složené

z jednoho

nebo

více

polypeptidových řetězců představujících polymery, které jsou přítomny v každé
chemické reakci našeho těla a podílejí se tak na všech životních procesech. Důležitá je
konformace neboli prostorové uspořádání atomů v molekule (makromolekule), protože
proteinová makromolekula má v dané konformaci určitý tvar a trojrozměrné uspořádání,
které je základem rozmanitosti struktur a organel buňky (obrázek 2.13). Biologický
význam má primární struktura proteinu, tedy lineární sekvence aminokyselinových
zbytků v polypeptidovém řetězci. Je v ní obsažena veškerá informace potřebná pro
tvorbu vyšších struktur proteinu (sekundární, terciární, kvartérní) a vyjádření biologické
funkce daného proteinu. Terciární (popřípadě kvartérní) struktura proteinu vyjadřuje
prostorové trojrozměrné uspořádání polypeptidového řetězce, které způsobuje různou
chemickou povahu aminokyselinových postranních skupin a umožňuje tak nabýt
energeticky nejvýhodnější interakce s jinými atomovými skupinami, čímž udává
specifickou funkci proteinu, která spočívá v jejich schopnosti rozpoznat, s jakou
molekulou má reagovat (Alberts et al., 1998; Nečas et al., 2000; Rosypal, 2006).

Obrázek 2.13 Organizace proteinu na příkladu lidského hemoglobinu (Snustad &
Simmons, 2009)
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Proteiny zaujímají přes 50 % sušiny v buňce a jejich funkce je různorodá. Za
klíčovou lze považovat jejich enzymatickou funkci, protože enzymy se vyskytují ve
všech živých soustavách. Jako enzym můžeme označit proteiny katalyzující
(urychlující) chemické reakce určitých látek (substrátů). Další funkce proteinů zajišťují
transport látek přes buněčné membrány, tvoří strukturu cytoplazmy, ribozomů a dalších
organel, řídí růst a diferenciaci buněk (regulační proteiny), působí při pohybových
mechanizmech buněčných struktur (kontraktilních proteinů), jsou součástí podpůrných
pletiv (fibrilární proteiny), jsou přenašeči specifických signálů, uplatňují se jako
protilátky v imunitní obraně a působí jako receptory v membráně buňky. S činností
proteinů jsou spojeny všechny životní projevy a vlastnosti živých soustav, a proto
dědičné chemické defekty ve struktuře proteinů mají negativní projev (Rosypal, 2006).
Nečas et al. (2000) řadí funkci bílkovin do třech skupin na funkci strukturní,
metabolickou a informační. Doplňuje, že některé proteiny mají více funkcí, jsou tedy
polyfunkční. Díky přírodnímu výběru se sekvence aminokyselin dnešních proteinů stala
extrémně stálou a jejich konformace má přesně ty chemické vlastnosti, které proteiny ke
svým specifickým funkcím potřebují. Jsou sestaveny tak přesně, že záměna několika
atomů v jedné aminokyselině může porušit strukturu proteinu, a tím vyvolat ztrátu jeho
funkce (Alberts et al., 1998).

2.4.2 Mutace DNA a vznik polymorfismu
Mezi dvěma libovolnými lidmi je jaderná DNA z 99,9% totožná a právě tento
malý zlomek 0.1 % je zodpovědný za geneticky danou variabilitu mezi lidmi. Některé
odchylky mohou mít minimální nebo žádný vliv na fenotyp, zatímco jiné mohou být
přímo zodpovědné za vznik nemocí. Existují odchylky, které jsou zodpovědné za
geneticky determinované fenotypické odlišnosti v anatomii, fyziologii, dietní toleranci,
odpovědi na léčbu, náchylnosti k infekcím a predispozici k nádorům, ale mohou i
ovlivňovat různost osobních vlastností či míru sportovního a uměleckého talentu
(Nussbaum et al., 2004). Při každém přenosu informace dochází v důsledku náhodných
vlivů k určitému znehodnocování informací, tedy k informačnímu šumu. Mutaci
můžeme obecně označit jako šum v genetické informaci. Mutace je hlavním zdrojem
veškeré nové genetické variability, a proto i prvořadým a zásadním krokem v evolučním
procesu. Nové kombinace genetické rozmanitosti v souladu s přírodním výběrem
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zajišťují vznik organismům s takovými kombinacemi, které se nejlépe adaptují na
prostředí, ve kterém žijí. Z toho plyne, že bez mutace by nebyla evoluce (Nečas et al.,
2000; Snustad & Simmons, 2009).
Mutace je definována jako změna v nukleotidové sekvenci nebo v uspořádání
DNA (Nussbaum et al., 2004). Může tedy měnit obsah genomu na úrovni genové,
chromosomové nebo genomové. Mohou být indukované, tedy vyvolané mutagenním
faktorem, fyzikálním, chemickým nebo biologickým anebo spontánní, tedy bez
zjevného působení mutagenu, jejichž frekvence je velmi nízká. Mutace může měnit
různě rozsáhlé úseky genu, od změny jediného páru bází až po ztrátu miliónů párů bází.
Nejčastější genomovou mutací bývá bodová mutace, která mění pouze jeden nukleotid a
způsobuje nesprávné zařazení bází při replikaci DNA. Bodová mutace může způsobovat
tři typy mutací, a to substituci, inzerci a deleci, jak je znázorněno v tabulce 2.2.
Substituce znamená záměnu nukleotidu s jiným nukleotidem. Může způsobovat změnu
pořadí nukleotidů (transpozice) nebo výměnu jednoho nebo více nukleotidových párů
mezi oběma vlákny DNA (inverze).

Tabulka 2.2 Typy mutací vzniklých substitucí jednoho nukleotidu a jejich důsledky
(upraveno; Nečas et al., 2000)
Substituce bazí

DNA

RNA

Protein

(jednoduchý polymorfismus)

(původní→změněná)

(původní→změněná
)

(původní→změněná)

Mutace měnící smysl
kodonu

CAT → CTT

GUA → GAA

valin → kyselina
glutamová

Mutace nesmyslná

ATG → ATC

UAC → UAG

tyrosin → stop

Tichá mutace

TGA → TGG

ACU → ACC

threonin → threonin

Inzerce neboli adice, která je znázorněna v tabulce 2.3, včleňuje jeden nebo více
po sobě následujících nukleotidů nebo nukleotidových párů. Může zdvojovat nukleotidy
nebo nukleotidové páry (duplikace). Delece způsobuje ztrátu jednoho nebo více po sobě
následujících nukleotidů nebo nukleotidových párů (Machová & Kubátová, 2009;
Nečas et al., 2000; Nussbaum et al., 2004; Rosypal, 2006).
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Tabulka 2.3 Důsledky bodových mutací typu inserce a delece (upraveno; Nečas et al.,
2000)
Posunové mutace INZERCE (polymorfismus I)
Původní
DNA
RNA
Protein

Změněná

TAC TTC AAA CTG→ TAC GTT CAA ACT G
AUG AAG UUU GAC → AUG CAA GUU UGA C
Met—Lys—Phe—Asp → Met—Gln—Val—stop

Posunové mutace DELECE (polymorfismus D)
DNA
RNA
Protein

↓Todstraněno
TAC TTC AAA CTG → TAC TCA AAC TG
AUG AAG UUU GAC → AUG AGU UUG AC
Met—Lys—Phe—Asp → Met—Ser—Leu—

Vysvětlivky: Met - methionin; Lys - lysin; Phe - Fenylalanin; Asp - kyselina asparagová; Gln - glutamin; Val valin; Ser - serin; Leu - leucin

Jako

standardní alela

se

označuje

alela

příslušného

genu,

která v

přírodní populaci převládá a obvykle kóduje funkční nukleotid. Od ní je odvozena alela
změněná tedy mutantní, která je funkční jen částečně nebo nefunkční a obráží se ve
fenotypu organismu (Rosypal, 2006). Gibson (2009) doplňuje bodovou mutaci
příkladem, kde uvádí sekvenci AATGCG přítomnou v 55 % sekvencí studované
populace jako „normální variantu“ a sekvenci AAGGCG přítomnou ve 45 % sledované
populace považuje za SNP (single nukleotid polymorphism). Pokud by byl procentuální
poměr 99,95 % ku 0,05 %, byla by sekvence s výskytem nižším než jedno procento
považována za mutaci (Gibson, 2009). V důsledku mutací strukturních genů mohou
bodové mutace měnící primární strukturu proteinu vyvolat podstatné změny
metabolických i jiných procesů v buňce. Je to způsobeno tím, že ze struktury proteinu
vyplývají všechny jejich funkce. Nové alely vznikají v genovém fondu populace právě
mutacemi, a tím dochází ke zvětšování genetické heterogenity a ke změně frekvence
alel (Nečas et al., 2000). Nussbaum et al. (2004) uvádí, že každá nová zygota bude
obsahovat asi 100 nových změn párů bází, které nejsou přítomné v genomu ani jednoho
z rodičů. Většina těchto odchylek není v kódujících úsecích DNA. Tento trvalý příliv
nových nukleotidových variant vytvořil v průběhu evoluce genetické diverzity.
Uplatnění nových alel v genetické struktuře populace závisí na frekvenci mutací a na
jejich charakteru, zda jsou výhodné, nevýhodné či neutrální (Nečas et al., 2000).
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Genotyp jedince je sada alel, které tvoří genetickou výbavu v lokusech
chromozómů. Alela je jedna z alternativních verzí genu, která se může v daném lokusu
vyskytnout. Leží na konkrétní pozici konkrétního chromozomu. Pokud existují
v populaci pro daný lokus alespoň dvě relativně časté alely, lze tvrdit, že lokus vykazuje
polymorfismus neboli „mnoho forem“. Alela se musí nacházet ve více jak v 1 %
chromozomů v celé populaci. „Vzácné varianty“ jsou nazývané alely, vyskytující se
s frekvencí nižší než 1 % v celé populaci. Na frekvenci výskytu alel má vliv přírodní
výběr uplatňovaný ve specifických přírodních podmínkách (Bouchard & Hoffman,
2011; Nussbaum et al., 2004). V populaci se tak mohou objevit nové mutace, které jsou
jediným zdrojem nové genetické variability a mají zásadní vliv na evoluci (Snustad &
Simmons, 2009). Pokud nějaká alela poskytuje konkurenční výhodu, je pravděpodobné,
že převládá v určité populaci v těch geografických oblastech, kde je výhoda uplatněna,
kdežto ostatní alely jsou na ústupu. Příkladem může být polymorfismus ID genu ACE
(angiotensin-I-converting enzym), kde byla zjištěna původní jediná forma tohoto genu
v populaci. V důsledku mutace změnil gen svoji strukturu a gen ACE dnes existuje ve
dvou variantách. Jedna varianta vznikla delecí (alela D), při níž ztratila některé části své
původní formy, což mělo za následek pokles efektu genového produktu, tedy sníženou
funkci enzymu ACE. Druhá varianta vznikla inzercí. Mutací došlo ke vsunutí nových
částí do původní struktury genu a následný efekt znamenal vysoce účinný ACE enzym
(Bouchard & Hoffman, 2011).
Další příčinou genetické variace může být tzv. „genetický drift“ (genetický
posun). Genetický drift může změnit frekvenci alel v důsledku náhodných událostí, bez
ohledu na jejich výhody či nevýhody v populaci (Bouchard & Hoffman, 2011).
Uplatňuje se výrazně v málo početných populacích a způsobuje celkovou genetickou
homogenizaci populace (Nečas et al., 2000). Z toho je zřejmé, že čím je populace
menší, tím je míra driftu vyšší (Pokorný, 2011).
Vlastnosti buňky, funkce či morfologie mohou být kódovány několika geny a
zároveň mohou mít několik různých podob, tedy několik polymorfismů, a tím i více
různých fenotypových projevů. Odlišnosti genotypu, tedy změny v DNA neboli sada
různých alel, mohou znamenat ovlivnění funkce konkrétních proteinů, a tak pozitivně či
negativně ovlivnit některé schopnosti daného jedince. Příkladem může být skupina
proteinů vázající aktiny, přesněji sarkomerické -aktiny, které jsou vysoce exprimovány
v kosterním svalu (-aktinin-2, -aktinin-3). Důležitým proteinem pro svalový výkon je
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-aktinin-3, který je exprimován v rychlých glykolytických vláknech a je silně spojený
s elitním atletickým výkonem v rychlostních a rychlostně-silových disciplínách.
Zmíněný protein chybí odhadem jedné miliardě lidí na celém světě. Důvodem je
nesmyslný polymorfismus R577X v genu ACTN3 u homozygotů XX. Přestože absence
-aktininu-3 je nepříznivá pro sprinterské disciplíny, tak se nepovažuje za patologický
genotyp (Lek, Quinlan, & North, 2010; Petr, Kohlíková, & Štastný, 2011). Lek,
Quinlan, a North (2010) zmiňují možnou selektivní výhodu pro polymorfismus 577XX
genu ACTN3 v posunu směrem k pomalým svalovým vláknům, a tím zvýšení odolnosti
vůči únavě a oxidační enzymové aktivity.
Ahmetov, Vinogradova, a Williams (2012b) zmiňuje, že nejběžnějšími typy
variant polymorfismů sekvencí DNA jsou inserce nebo delece (I/D) jednotlivých
nukleotidů. Další častou možností vzniku polymorfismu je substituce neboli záměna
nukleotidů a vznik SNP. Genetické rozdíly tak mohou mít vliv na množství a strukturu
mRNA nebo proteinu, a proto mohou představovat hlavní podíl genetických faktorů na
variabilitu lidského fenotypu. Většina náhodných změn vzniká v nekódující DNA, tudíž
nemá vliv na strukturu proteinu ani život ovlivňující funkce (Alberts et al., 1998;
Bouchard & Hoffman, 2011). Bouchard a Hoffman (2011) doplňují, že existují ještě
změny lidského genomu převyšující rámec SNP a mohou zahrnovat segmenty od 1 kb
(kilobáze) až několik Mb (megabází). Tyto segmenty jsou označené jako CNVs („copy
number variations“) nebo CNCs („copy number changes“), tedy polymorfismus typu
opakovaných sekvencí DNA, který je tvořen velkými sekvencemi párů bází v mnoha
kopiích nebo delecích a počet genotypů je ovlivněn potenciálním počtem duplikací nebo
delecí (Petr, 2015). Brutsaert a Parra (2009) uvádějí, že CNVs mají rovněž vliv na
genovou expresi a hrají roli v komplexních znacích a onemocnění (Cronova choroba,
autismus, schizofrenie aj.). Zmiňují možné účinky na sportovní výkon v souvislosti se
syntézou ATP a ACE. Další možným polymorfismem je polymorfismus variabilního
počtu tandemových repetic (VNTR), který tvoří mnoho možných genotypů podle
potencionálního počtu repetic (Petr, 2015; Tarlow et al., 1994). Příkladem může být
polymorfismus VNTR genu IL-1RN, který zahrnuje 5 alel obsahujících 2 až 6
opakování jedné sekvence (regionu 86 bp). Alela 1 má čtyři repetice příslušného
regionu, alela 2 obsahuje dvě repetice, alela 3 má pět repetic, alela 4 má tři repetice a
alela 5 má šest repetic (Cauci et al., 2010). Blakemore et al. (1996) uvádí, že 4 kopie
(IL1RN*1) a 2 kopie (IL1RN*2), tedy alela 1 a 2, jsou v populaci nejčastější, ostatní
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alely se v kombinaci vyskytují s frekvencí nižší než 5%. Mahoney et al. (2008) prokázal
zvýšenou expresi genu v kosterním svalu vyvolanou excentrickým cvičením. Zánětlivé
a chemotaktické mediátory pravděpodobně podporují fagocytózu buněčných zbytků
způsobených poraněním pomocí makrofágů. Předpokládá se, že akumulace rezidentních
svalových makrofágů pomáhá stimulovat myogenezi, zánět tak může sloužit jako
mechanizmus podporující hypertrofii. Úroveň hladiny zánětlivých faktorů před a po
cvičení se značně liší mezi jednotlivci, což upozorňuje na částečný vliv genetické
variability. Obecně platí, že po tělesné námaze dochází ke zvýšení IL-1RN v plazmě
(Cauci et al., 2010). Podle Petra (2015) lze předpokládat, že alela IL1RN*2 zvýhodňuje
adaptaci na cvičení s vysokou intenzitou. Autor uvádí, že tento polymorfismus může být
spojován se zvýšeným rizikem autoimunitních chorob, poruch spojených s chronickým
zánětem, infarktem myokardu, rakovinou, osteoporózou, aterosklerózou, idiopatickou
myopatií a sklerózou multiplex. Solé-Violán et al. (2010) sleduje vztah mezi
polymorfismem IL1-RN 86-bp VNTR a otravou krve a uvádí, že homozygotní alela ILRN*2 je spojena s delší a závažnější odezvou prozánětlivé imunitní odpovědi než u
ostatních alel. Vlivem mutací může dojít také ke změně nukleotidové sekvence cílových
míst pro štěpení restrikčními enzymy. Tato místa přestanou být restrikčními enzymy
rozpoznávána anebo se naopak vytvoří místa nová. Zmíněné mutace tedy způsobují
variabilitu v délce fragmentů DNA, které jsou štěpeny restrikčními enzymy, a jsou
označovány za polymorfismy délky restrikčních fragmentů neboli RFLP (Restriction
Fragment-Lenght Polymorfisms). RFLP umožnily identifikovat a charakterizovat geny
a jejich mutace zodpovědné za řadu lidských nemocí. Mapování pomocí RFLP-markerů
umožnilo sestavení detailních genetických map chromozomů, které následně umožnily
poziční klonování (Bouchar, Malina, & Pérusse, 1997; Snustad & Simmons, 2009).
Rozdíly ve frekvenci alel jsou pro lidskou populaci důležité nejen pro viditelné
rozdíly mezi jedinci, ale také pro rozdíly v citlivosti na onemocnění a neméně pro různé
vlastnosti lidské fyziologie. Na konečnou podobu jedince působí multifaktoriální
podmínky, při nichž dochází k interakci mezi různými geny a prostředím, v němž
jedinec vyrůstá a zraje (Bouchard & Hoffman, 2011). Význam mutační rovnováhy
shledává Nečas et al. (2000) v udržování stálé zásoby neutrálních alel různých genů.
Populace zůstává heterogenní tedy geneticky polymorfní a proto geneticky lépe
přizpůsobivá ve směru k adaptaci novým životním podmínkám. Zjištěné frekvence alel
ve skutečných populacích jsou většinou výsledkem spolupůsobení mutací a selekce.
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2.5

Současné výzkumy v oblasti genetické podmíněnosti ve sportu a vybrané

polymorfismy s předpokládaným účinkem na sportovní výkon

Sportovní výkon je široký pojem utvářený mnoha činiteli, jenž se přímo či
nepřímo na jeho úrovni podílí. Vývoj sportovce s vysokou výkonností ovlivňují nejen
environmentální faktory, jako je trénink, výživa a prostředí, ve kterém vyrůstá, ale i
genetický potenciál, kterým je každý sportovec ovlivňován již od narození. Elitní
sportovní výkon je fenotyp fyzické zdatnosti určovaný genetickým potenciálem
(MacArthur & North, 2005). Aktivita kosterních svalů je úzce spojena s genetickými
faktory, které ovlivňují strukturu a funkci svalových vláken. Dále tyto faktory souvisí
s funkcí regulačních systémů jako například kardiorespirační, metabolické, endokrinní,
nervové atd. (Kohlíková, 2015).
Motorické schopnosti jsou geneticky podmíněné a míra genetické determinace je
variabilní. Znak je určován mnoha geny o malé působnosti, je tedy polygenní a
výsledkem je velká různorodost v potomstvu. Současné vědecké poznatky ukazují, že
genetická informace ve formě několika genotypů je nedílnou součástí ovlivňující
sportovní potenciál každého sportovce, a proto je nezbytné brát nové výzkumy
molekulární genetiky v úvahu a zapojit je do zaběhlých metod používaných pro predikci
pohybových schopností (Měkota & Novosad, 2005). De Moor et al. (2007) odhadují, že
dědičnost sportovního potenciálu se pohybuje okolo 66 %, ostatní tvoří tzv. vnější
složky určující sportovní výkon (trénink, výživa, motivace životní styl, možnosti
vybavení atd.). Relativně nová vědecká disciplína „Sportovní genomika“ se zdá být
vhodným nástrojem pro výběr sportovní disciplíny, individualizaci sportovního
tréninku,

sportovní

traumatologii

či

ilegální

„genetický doping“

(Sawczuk,

Maciejewska, Cięszczyk, & Eider, 2011). Gronek et al. (2013) uvádějí, že geny
ovlivňují mnoho fenotypových znaků vztahujících se ke sportovnímu výkonu
(výkonnost sportovce, možnost zranění, onemocnění), a že hledání genů zodpovědných
za jednotlivé znaky pro sportovní výkon je složitější, protože tyto jednotlivé vlastnosti
jsou obvykle ovlivněny působením mnoha genů. Sledování genů „zodpovědných“ za
jednotlivé znaky sportovního potenciálu (kardiovaskulární a respirační úroveň, svalová
síla, metabolismus, tělesná stavba, temperament, předpoklady pro taktické jednání aj.)
je velmi složité, protože tyto jednotlivé vlastnosti jsou obvykle doplňkové.
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Rozdíl mezi genovými polymorfismy bývá často srovnáván s rozdílným typem
vykonávaného úsilí, podle kterého lze vytvořit dvě skupiny. Skupina genů
podporující aerobní charakter, tedy vytrvalost, a skupina podporující anaerobní
charakter, sílu a rychlost (Ahmetov & Fedotovskaya, 2012).
Leońska-Duniec (2013) dělí geny do čtyř hlavních skupin:


geny kódující proteiny v regulaci krevního tlaku (např. ACE - gen pro angiotensin
konvertující enzym, NOS3 - gen pro syntázu endoteliálního oxidu dusnatého, AGT
– angiotensinogen, BDKRB2 - gen pro receptor bradykininu B2) a proteiny
adrenergních receptorů (ADRA2A, ADRB1, ADRB2 a ADRB3),



geny kódující faktory spojené se strukturou svalových vláken, pojivových tkání,
regulací vývoje svalů, myogenezí a svalovou angiogenezí (ACTN3 - gen pro aktinin-3, MSTN - gen pro myostatin, COL1A1, COL5A1, COL6A1 - geny spojené
s kolagenem, VEGFA - gen pro vaskulární endoteliální růstový faktor A, VEGFR2 gen pro receptor 2 vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, IL15RA - gen
receptoru interleukinu 15),



geny kódující trankripční faktory, které řídí expresi genů podílejících se
metabolismu buňky (např. HIF1A - gen pro hypoxií indukovaný faktor 1, PPARA,
PPARD a PPARG - geny pro peroxizomovým proliferátorem aktivovaný receptor
typu ,  a , aj.) a geny zapojené do metylace DNA (např. MTR - gen pro syntázu
methioninu),



geny účastnící se důležitých metabolických drah (např. AQP1 - gen pro aquaporin,
UPC1, UPC2, UPC3 - geny pro odpřahující protein 1, 2, 3) a geny spojené
s uvolněním energie potřebné k práci svalů (AMPD1 - gen pro adenosin-mohofosfát
deaminázu 1, CKM - gen pro svalovou kreatinkinázu a geny mitochondriální
DNA).
Možnosti genetického kódování anaerobního výkonu se staly předmětem studií.

Identifikace genů, které kódují jednotlivé biologické molekuly díky rychlému rozvoji
analýzy DNA, otevřela nové možnosti šetření, v nichž se porovnávají fyzické
zvláštnosti s rozdíly v sekvenci DNA mezi jednotlivci (Gibson, 2009). Dnes se
předpokládá, že existuje více než 20 genů, které je možné přiřadit k rychlostně silovým
schopnostem. Ostrander, Huson, a Ostrander (2009) uvádí, že existuje více než 200
polymorfismů zvyšujících výkon tzv. PEPs (performance enhancing polymorphisms).
Zmíněné polymorfismy jsou genetickými variantami, které mohou vést ke zdokonalení
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konkrétního sportovního výkonu. Autoři ve své studii zmiňují geny ovlivňující produkci
energie, regeneraci svalu, strukturu kosterního svalu, srdeční a dýchací funkce, věnují se
také kombinaci polymorfismů ovlivňující sportovní výkon a genovému dopingu.
Ahmetov et al. (2016) ve své studii upozorňuje na polymorfismy, které by
mohly být základem rozdílu v možnostech být elitním sportovcem. Zmiňují 155
genetických markerů, z nichž 93 je spojeno s vytrvalostním výkonem a 62 je spojeno
s účinkem na silově rychlostní schopnosti. Tvrdí zároveň, že velký význam pro částečné
vysvětlení dědičnosti atletického statutu a příbuzných fenotypů mají výzkumy s velkým
počtem jedinců a vysokým číslem potencionálních genetických variant v rámci GWAS
studií a celých genomových sekvencích. Dále uvádí časovou osu, na níž je znázorněn
poměrně rychlý nárůst objevených DNA-polymorfismů souvisejících s vlivem na
sportovní činnost (obrázek 2.14).

Obrázek 2.14 Nárůst počtu zjištěných DNA-polymorfismů ve sportu (Ahmetov et al.,
2016)
Nejvíce prostudovanými polymorfismy jsou z hlediska sportovního výkonu ACE
ID a ACTN3 R577X. Sovičová (2010) ve své studii označuje -aktininy za esenciální
proteiny, které udržují svalovou strukturu, zajišťují kontrakci svalstva a připojení
sarkomery na plazmatickou membránu prostřednictvím interakce s jinými proteiny.
Izoformy -aktininu jsou rozděleny do dvou skupin na základě schopnosti vázat
kalcium. Svalové -aktininy (ACTN2, ACTN3) nejsou pro vazbu aktinu závislé na
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kalciu. Nesvalové izoformy (ACTN1, ACTN4) vážou aktin prostřednictvím kalcia. Gen
ACTN3 je zodpovědný za produkci -aktininu3 v kosterním svalu, který je známý jako
„gen sportovců“. Exprese genu ACTN3 je limitovaná na podskupinu dvou rychlých
svalových vláken. Ke změně bází dochází v nukleotidu 1747 na exonu 16 genu ACTN3,
která má za následek vznik R577X polymorfismu. U elitních sprinterů mužského i
ženského pohlaví byla signifikantně vyšší frekvence rychlostní alely 577R oproti
kontrolní skupině. Tato skutečnost naznačuje, že přítomnost ACTN3 má významný
efekt na funkci kosterního svalstva ve vytváření silných kontrakcí vysokou rychlostí a
tím poskytuje evoluční výhodu pro sprinterské disciplíny. Dále doplňuje, že DNA
zůstává po celý život neměnná, a tím přináší informaci o genetických dispozicích už
v raném dětství. Rozpoznání genotypu genu ACTN3 může být důležitým faktorem při
odhalování talentu u dětí a při tvorbě individuálních tréninkových programů.
Eynon et al. (2009) se ve své studii zaměřili na sledování přítomnosti genu ACE
(gen pro angiotensin konvertující enzym) s polymorfismy ID a ACTN3 (gen pro aktinin 3) s polymorfismy R577X, jejímž cílem bylo determinovat vliv polymorfismů
na rychlostní schopnosti. Alela 577R a genotyp 577RR byl zjištěn u vrcholových
sprinterů v širokém výběru etnických skupin. Genotyp XX je spojován s nedostatkem
-aktininu 3. Výsledky výše zmíněné studie také naznačují, že přítomnost genotypu
ACTN3RR, I alely genu ACE (genotyp II nebo ID) a genotypu ACE II s alelou R genu
ACTN3 (genotyp RR nebo RX) byly identifikovány u skupiny elitních sprinterů. Autor
ve své studii dokazuje, že genetická vloha a vhodná tréninková dávka se zdají být
nezbytné k dosažení nejlepších výsledků v rychlostních disciplínách. Podobně i Petr,
Kohlíková, a Šťastný (2011) zmiňují studie, které se věnují interakci mezi dvěma
polymorfismy dvou odlišných genů. V prvním případě je to vzájemné působení
polymorfismu R577X genu ACTN3 a polymorfismu Pro582Ser v genu HIF1A
(hypoxia-inducible factor 1 – transkripční faktor regulující genovou expresi při
hypoxii). Uvádí, že polymorfismy RR a Pro/Pro byly častěji zjištěny u sprinterů než u
kontrolní skupiny, a tak mohou být v této kombinaci významným genetickým
předpokladem pro výkon ve sprinterských disciplínách. Ve druhém případě se autoři
věnují interakci mezi geny ACTN3 a ACE. Zmiňují, že genotypy ACTN3 RR a ACE I
nebo ACTN3 R a ACE II jsou častěji přítomné u sprinterů. Podle autorů Williams et al.
(2004) má na výkon ve sportu vliv vzájemné působení polymorfismů ACE ID a
BDKRB2 +9/-9. Autoři tvrdí, že enzym ACE může ovlivnit tvorbu vazokonstriktoru
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ANG II (angiotenzinogenu II), který má vliv na metabolismus a je uznávaným růstovým
faktorem nezbytným pro hypertrofii kosterního svalu, avšak přednostně je spojen
s degradací vasodilatátoru bradykininu. Hladina bradykininu je závislá na genotypu
ACE a může ovlivnit průtok krve svalem a vychytávání glukózy.
Další oblastí, v níž mají genetické dispozice vliv na účinek kosterní tkáně, jsou
zánětlivé a reparační procesy po intenzívním cvičení. Koordinovaná spolupráce
cytokinů je nezbytná pro včasnou regulaci imunitní obrany a svalové opravy. Časovým
prodlením při odstraňování mrtvých buněk se zvyšuje pravděpodobnost pomalého
zotavení. Právě geny pro interleukin-1 (IL-1) z rodiny cytokinů jsou kandidátními geny
pro sportovní výkon. Cauci, Santolo, Ryckman, Williams, a Banfi (2010) ve své studii
sledují frekvence polymorfismu IL-1RN (VNTR) a polymorfismu IL-1 genu IL-1B.
Zjistili 2x vyšší frekvenci genotypu IL-1RN 1/2 u sportovců ve srovnání s kontrolní
skupinou a mnohem vyšší frekvenci u elitních sportovců než neelitních, čímž potvrzují
klíčovou roli cytokinů při fyzické zátěži, protože polymorfismus VNTR IL-1RN může
mít vliv na výkonnost a zdraví svalů. Dále spojují polymorfismus IL-1RN (VNTR)
s několika chorobnými stavy a připomínají potřebu dalších studií, ve kterých bude
zohledněn vztah zdravotních komplikací a výkonnosti ve sportu. IL-1 je rozhodující
cytokin zapojený do iniciace a amplifikace zánětlivé odpovědi, který má vliv na
ochranu těla, reakci na stres a metabolismus inzulínu, lipidů a kostí. U polymorfismu
IL-1 genu IL-1B nenašli Cauci et al. (2010) významné rozdíly mezi sportovci a
kontrolní skupinou.
Walsh et al. (2009) uvádí další možný polymorfismus ovlivňující svalovou sílu.
Je přítomen v genu pro ciliární neurotrofický faktor (CNTF 1357 G A). Conwit, Ling,
Roth, Stashuk, Hurley, Ferrell, a Metter (2005) doplňují, že ciliární neurotrofický faktor
je důležitý pro nervový a svalový vývoj a genetické varianty genu CNTF byly spojeny
se svalovou sílou. Poprvé byla zaznamenána G-A substituce ve studii Takahashi et al.
(1994) na druhém exonu genu. Alela A1357 vede ke vzniku nefunkčního proteinu.
Autoři doplňují, že existují studie s odlišnými výsledky. Upozorňují, že dosud nebyla
provedena studie, která by zkoumala vliv CNTF G1357A SNP na svalovou sílu.
Rovněž možným kandidátním genem ovlivňující anaerobní sportovní výkon je
polymorfismus C34T AMPD1. Ginevičiené, Jakaitiené, Pranculis, Milašius, Tubelis, a
Utkus (2014) ve své studii zjistili, že u rychlostně silových sportovců je výrazně nižší
frekvence mutantní alely T genu AMPD1. Genotyp TT AMPD1 se u sledované skupiny
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sportovců nevyskytl, kdežto u kontrolní skupiny se zmíněný genotyp vyskytoval
s frekvencí 2,4 %. Porovnáváním antropometrických charakteristik a fyzického výkonu
s genotypem určitého sportovního zaměření, zjistili, že genotyp CC AMPD1 se v jejich
sledované skupině vyskytuje 3x častěji než genotyp CT AMPD1, a proto může být
genotyp C54T AMPD1 spojen anaerobním výkonem. Norman, Sabina, a Jansson (2001)
sledovali vliv genotypu AMPD1 na regulaci katabolismu ATP v kosterním svalu.
Výzkumnou skupinu tvořilo 18 zdravých dobrovolníků se zastoupením všech typů
genotypu. Jedinci byli sledováni během 30s Wingate testu s cílem vyhodnotit vliv
zděděné mutantní alely v genu AMPD1 na energetický metabolismus a cvičební výkon.
Bylo zjištěno, že u normálních homozygotů se projevila nejvyšší úroveň aktivity AMPD
(adenin monofosfát deaminázy), čistý katabolismus ATP a akumulace IMP. Střední
hodnoty byly pozorovány u heterozygotů. U mutantních homozygotů byla zjištěna
velmi nízká aktivita AMP deaminázy a jedinci nevykazovali žádný čistý katabolismus
ATP nebo hromadění IMP, neprojevilo se zvýšení amoniaku v krevní plazmě po
intenzivním cvičení. Neočekávaný výsledek nalezli autoři u heterozygotů, kde byl
zjištěn vzestup plazmatického amoniaku ve srovnání s normálními homozygoty i přes
nižší akumulaci IMP v kosterním svalu. Analýzou materiálu získaného biopsií odhalila
mírný nárůst adenosinu u heterozygotů (dvojnásobek) a výrazný nárůst (25x více) u
mutantních homozygotů. Další možným genem, který s největší pravděpodobností
nepřímo ovlivňuje sportovní výkon, je VDR (receptor pro vitamin D). Svým působením
ovlivňuje funkci kosterní svaloviny prostřednictvím signálních drah, které regulují
kontraktilitu a myogenezi, a tím nepřímo zasahuje do svalového metabolismu (Wang et
al., 2009).
Gronek et al. (2013) ve své studii zmiňují řadu polymorfismů genů ovlivňujících
výkon v šermu. Pro anaerobní výkonnost, která zahrnuje rychlost a sílu, zmiňují
například gen CKMM (Skeletal muscle-specific creatine kinase) ovlivňující aktivitu
enzymu kreatinkinázy ve svalu, který pozitivně ovlivňuje rychlostně silový fenotyp,
zatímco nižší aktivita CKMM má pozitivní vliv spíše na vytrvalost. Další skupinou genů
s potencionálním vlivem na laktátovou anaerobní kapacitu prostřednictvím regulace
mobilizace svalové glykogenové zásoby jsou geny enzymů podílejících se na glykolýze.
Významné se zdají být geny pro fosfofruktokinázu PFK (Phosphofructokinase) a gen
pro laktát dehydrogenázu LDH (Lactate dehydrogenase). Dále se na výkonu v šermu
podle Gronek et al. (2013) uplatňuje působení již zmíněného genu ACTN3. Autoři dále
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doplňují geny IGF1 a IGF2 (geny pro inzulinu podobný růstový faktor 1 a 2), které
ovlivňují svalovou sílu a anaerobní fenotyp. Gen pro kolagen typu 1 COL1A a titin
kódující gen TTN zase podle těchto autorů limitují rozsah pohybu tloušťkou sarkomery
a jejich exprese je ovlivněna tréninkem. Pro aerobní výkonnost, která zahrnuje
vytrvalostní složku, tedy odolnost proti únavě, zmiňují význam mitochondriálních genů
a polymorfismy genů pro odpřahující proteiny UCP. Dále uvádějí relativně méně známé
geny ovlivňující nervosvalovou koordinaci (motorická koordinace, prostorová orientace
a rovnováha) anebo geny ovlivňující psychologické znaky.
V současné době je obecně známé, že 99,9 % sekvencí lidské DNA je společné
pro všechny populace na celém světě, pouze zbývající 0,1 % zahrnuje všechny
genetické rozdíly mezi lidmi. Oblast sportovní genetiky se rychle rozvíjí. V mnoha
studiích (Nazarov et al., 2001; Yang et al., 2003; Clarkson et al., 2005; Gomez-Gallego
et al., 2009) bylo zjištěno, že odlišné rozložení alelových frekvencí jednonukleotidových polymorfismů (SNP) v různých genech zvyšuje sportovní výkon a alely
polymorfismů ACE I, NOS3 298Glu, UPC2 55Ala a UPC3 -55T korelují s vysokým
aerobním výkonem (Sessa et al., 2011). Podobnost genetického kódování jedinců je
pouze jednou složkou ovlivňující sportovní výkon. Vliv na výkon mohou mít rozdíly
v tréninkových podmínkách, stravě, prahu bolesti anebo v motivaci při zátěžových
testech (Cheng et al., 2014). Určení míry vlivu jednotlivých faktorů (genetika vs.
pohybová příprava, atd.) na předpoklady pro danou sportovní disciplínu se často nazývá
„nature versus nurture“ (příroda versus prostředí). Ve sportovních vědách se všeobecně
přijímá tvrzení, že z 50 % se na sportovním výkonu podílejí geny a 50 % připadá na
trénink, společenské faktory, finanční možnosti, zázemí a další, avšak přesný podíl mezi
přírodním a výchovným působením nelze stanovit (Sessa et al., 2011). K identifikaci
„ideálního genotypického profilu“ je nutný komplexní přístup (Gronek et al., 2013).
Zmíněné geny mohou ovlivňovat kontraktilitu a základní složení sarkomery a
diferenciaci motoneuronů, mohou zvyšovat úroveň enzymů potřebných při svalové
práci a ovlivňovat transkripci a syntézu některých proteinů a energetický metabolismus
svalové buňky. U všech zmíněných genů byla naznačena souvislost s motorickými
předpoklady, především pak s rychlostně-silovými (Bouchard & Hoffman, 2011; Hořák,
2013). Petr, Šťastný, Pecha, Štefl, Šeda, a Kohlíková (2014) doplňují, že doposud byly
se silovým výkonem spojeny polymorfismy genů ACTN3, CNTF, VDR, ACE a také
polymorfismus genu PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor alpha).
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2.5.1 ACE – angiotensin konvertující enzym

Polymorfismus ACE I/D (angiotensin-I-converting enzym) jako první a dnes
jednou z nejvíce studovaných genetických variant ovlivňuje sportovní výkon. Je to
klíčová enzymatická složka v renin-angiotensin-aldosteronovém systému (RAAS), jež
má důležitou endokrinní a parakrinní roli v regulaci krevního tlaku, v ovlivňování
objemu extracelulární tekutiny a vyrovnávání hladiny sodíku a vody (Bouchard &
Hoffman, 2011; Petr, 2015). Gen ACE (rs1799752) má dvě alely lišící se v podobě
přítomnosti (inserce - alela I) nebo absence (delece - alela D) jednoho opakujícího se
elementu dlouhého 287-bp v intronu 16 na chromozomu 17 (Eynon et al., 2013;
MacArthur & North, 2005; Pescatello et al., 2006). Inserce nebo delece tohoto úseku,
tedy alela I nebo D, je přímo spojena s variabilní aktivitou ACE v plasmě a tkáních.
Enzym ACE působí na krevní tlak a zároveň i na distribuci krve v pracujících svalech
(Petr, 2015). Cirkulující angiotensin-I-konvertující enzym vykazuje tonizující regulační
funkci v oběhové homeostáze přes vasokonstrikční syntézy angiotensinu II, které řídí
syntézu aldosteronu a degradaci vasodilatačních kininů (Ahmetov et al., 2012b).
Přestože hladina ACE v plazmě je v rámci jednotlivce stabilní, existují významné
interindividuální rozdíly způsobené s největší pravděpodobnostní právě přítomností
rozdílných variant polymorfismu ID genu ACE (Petr, 2015). Williams et al. (2004)
doplňuje, že enzym ACE se vyskytuje v různých tkáních celého lidského těla, kde může
mít zcela odlišnou, lokalizovanou a různorodou roli. Frekvence zastoupení alel genu
ACE v bělošské populaci je pro genotyp II 25 %, pro genotyp ID 50 % a pro genotyp
DD 25 % (Pescatello et al., 2006).
Alela I je spojována s nižší aktivitou tkáně než alela D (Ahmetov et al., 2012b;
Williams et al., 2004). ACE I/D polymorfismus může také ovlivnit atletický výkon
pomocí místních efektů na skeletální úrovni. Přítomnost alely I u nesportovců
v souvislosti s tréninkovou zátěží podporuje vyšší svalovou odolnost, efektivitu svalové
kontrakce a zvyšuje počet svalových vláken typu I („pomalých“) v m. vastus lateralis.
Naproti tomu alela D způsobuje v souvislosti s uplatněním izometrického silového
tréninku větší nárůst síly v m. quadriceps femoris (MacArthur & North, 2005). Jones a
Woods (2003) vysvětlují, že I alela podporuje odolnost svalů díky zvýšení efektivity
skeletálních svalů, pravděpodobně kvůli působení na změnu složení svalových vláken.
První studie, která ukázala zvýšenou frekvenci alely I, byla provedena na 25 britských
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vysokohorských horolezcích. Podobné výsledky byly zjištěny i u 64 australských
vytrvalostních veslařů. Studie byly prováděny současně se skupinou sportovců a
kontrolní skupinou. Naopak alela D byla zjištěna u 35 elitních rychlostních plavců na
krátkou vzdálenost (pod 400 m). Zjištěné výsledky naznačují, že alela I a D
polymorfismu ACE I/D mají rozdílné efekty na sportovní výkon. Lze tedy předpokládat,
že sportovci s alelou I mohou podávat lepší výkony při vytrvalostní zátěži, zatímco
sportovci s alelou D budou excelovat spíše ve sprinterských disciplínách (MacArthur &
North, 2005). Ve studii elitních veslařů (n = 107) byla frekvence genotypu ACE II
významně vyšší než frekvence v kontrolní skupině (Ahmetov, Popov, Astratenkova,
Druzhevskaya, Missina, Vinogradova, & Rogozkin, 2008).
Bylo také prokázáno, že s vyšším zastoupením alely D souvisí sklony k vzniku
některých onemocnění (hypertenzí, diabetem typu 2, obezitou, ischemickou chorobou
srdeční a infarktem myokardu). Alela ACE I má efekt na aerobní výkon a vyšší
adaptabilitu srdečního systému (Ahmetov et al., 2012b; Kohlíková, 2015). Navzdory
výsledkům studií, v nichž je genotyp II spojován s aerobními aktivitami a genotyp DD
s kratšími, intenzívnějšími činnostmi, existují studie, které popisují zcela opačné vztahy
nebo nenalézají žádné rozdíly u frekvencí jednotlivých genotypů ve srovnání
s kontrolami (Petr, 2015; Williams et al., 2004).

2.5.2 ACTN3 - gen pro -aktinin-3
Významným proteinem, kterému se dostává největší pozornosti a který je
přítomný pouze v rychlých svalových vláknech (FT), je aktin-vázající protein (actinin-3 = ACTN3). ACTN3 je téměř vždy přítomen mezi nejlepšími sprintery.
Detailní analýza přítomnosti ACTN3 prokázala zvýšení aktivity enzymů, změnu
kontraktilních vlastností a zvýšení rychlosti zotavení po vyčerpání. ACTN3 má
pozitivní efekt na funkci kosterního svalu při vyvíjení silné, energické kontrakce ve
vysoké rychlosti (Lippi et al., 2010). -aktinin je všudy přítomný konzervovaný
cytoskeletální protein, který příčně váže aktinová vlákna a vyskytuje se u příčně
pruhovaných, srdečních a hladkých svalových buněk. Je umístěn v sarkomeře v Z-disku
a stabilizuje kontraktilní svalový aparát, je také spojován s množstvím cytoskeletálních
a signálních molekul, cytoplasmatických sfér trans-membránových receptorů a
iontových kanálů, čímž vyjadřuje důležitou strukturální a regulační roli v cytoskeletální
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organizaci a svalové kontrakci. V čeledi -aktinových proteinů lze nalézt čtyři aktinové zakódované geny tvořící minimálně šest různých proteinových produktů, které
lze rozdělit na svalové a nesvalové cytoskeletální izoformy (Sjöblom, Salmazo, &
Djinović-Carugo, 2008). Sovičová (2010) ve své studii rozděluje izoformy -aktininu
do dvou skupin podle schopnosti vázat kalcium. Svalové -aktininy (ACTN2, ACTN3)
nejsou pro vazbu aktinu závislé na kalciu. Nesvalové izoformy (ACTN1, ACTN4)
vážou aktin prostřednictvím kalcia. Sledovaný gen ACTN3 je zodpovědný za produkci
-aktininu-3 v kosterním svalu. -aktinin-2 je hlavní izoforma v srdečních a
oxidativních skeletálních svalových vláknech. -aktinin-3 se projevuje převážně
v glykolytických skeletálních svalech a je zodpovědný za vytváření síly při velké
rychlosti. U lidí se tak vyskytují dva geny dekódující skeletálně-svalové -aktininy:
ACTN2, který se projevuje ve všech vláknech, a ACTN3, který je omezen na rychlá
svalová vlákna. To svědčí o tom, že přítomnost -aktininu-3 má pozitivní účinek na
funkci kosterních svalů při vytváření silové kontrakce ve velké rychlosti a poskytuje tak
evoluční výhodu díky zvýšenému sprinterskému výkonu (Yang et al., 2003). Přítomnost
α-aktininu-3 by mohla znamenat výhodu v minimalizování poškození tkáně vláken typu
II při excentrických svalových kontrakcích (Petr, 2015). -aktinin-3 je v podstatě
nejspecializovanější člen skupiny -aktininů, jehož projevy jsou vyhrazené většinou pro
rychlá glykolytická vlákna kosterních svalů (MacArthur & North, 2004). Běžná
genetická varianta v genu ACTN3 vede k nahrazení argininu (R) předčasným stopkodonem (X) v aminokyselině 577 (Arg577stop, rs1815739). Lze tedy hovořit o alele
X, která obsahuje sekvenční změnu v podobě výměny cytosinu za thymin. Tato výměna
způsobuje předčasné ukončení translace, a tím zcela zabraňuje produkci funkčního
proteinu -aktininu-3 (Ahmetov, Gavrilov, Astratenkova, Druzhevskaya, Malinin,
Romanova, & Rogozkin, 2012a; Eynon et al., 2009; Kohlíková, 2015). Petr (2015)
zmiňuje, že přibližně 1 miliarda světové populace je nositelem genotypu XX ACTN3. U
evropské populace se frekvence výskytu deficitního genotypu XX ACTN3 pohybuje
okolo 18 %.
V několika případových studiích autoři uvádějí, že genotyp ACTN3 RR je
nadměrně zastoupen nebo že genotyp ACTN3 XX je nedostatečně zastoupen u
sportovců s rychlostně-silovým zaměřením ve srovnání s kontrolami. Například ve
studii elitních veslařů byla frekvence genotypu ACTN3 XX, tedy alely nepříznivé pro
rozvoj síly a rychlosti, dvakrát nižší než v kontrolní skupině (Ahmetov et al., 2008).
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Ačkoliv se objevily i protichůdné výsledky, tak hypotéza, že alela R genu ACTN3 může
udělovat výhodu u rychlostně silových sportů, byla podpořena několika dalšími
studiemi (Ahmetov et al., 2012a). Ahmetov et al. (2012b) dále uvádí, že byla provedena
studie, kde byl porovnán počet svalových vláken typu IIX v příčném průřezu v m.
vastus lateralis (určeno imunochemicky) s typem polymorfismu. Ukázalo se, že počet
vláken typu IIX a plocha zastoupená těmito vlákny byla vyšší u genotypu RR než u
genotypu XX, což naznačuje, že nositelé genotypu ACTN3 XX vykazují vyšší podíl
pomalých svalových vláken. V dalších studiích bylo sledováno množství svaloviny
s ohledem na životní styl a zjistili, že ženy s genotypem XX měly menší množství
svalové hmoty než ženy s genotypem RR a RX. Byl sledován rovněž přírůstek síly
extenzorů kolen. Výsledky ukazují na rozdíl mezi genotypem RR a XX. Jedinci s RR
genotypem dosahovali lepších výsledků (Petr, 2015). Eynon et al. (2013) doplňují, že
polymorfismus R577X genu ACTN3 poskytuje nejvíce konsistentní výsledky a dokazuje
vztah genotypu na fenotyp napříč mnoha skupinami elitních silových sportovců.

2.5.3 BDKRB2 – bradykininový receptor typu B2
Bradykinin patří do skupiny vasodilatačních hormonů nazývaných kininy, které
mají životní úlohu v kardiovaskulárním systému, ovlivňují regulaci tlaku krve,
buněčnou proliferaci nebo vazodilataci (Eynon et al, 2011; Ganong, 2005). Dále se
podílí na zvyšování hladiny glukózy v kosterních svalech a modulaci svalového
krevního průtoku (Alves et al., 2013). Vznikají v plazmě, kde působí ACE na kininy a
degraduje je na neaktivní peptidové fragmenty. Jedním z nich je právě bradykinin, který
je tvořen nonapeptidem a podílí se na řadě fyziologických a patologických procesů
včetně vaskulární dilatace, zvýšení propustnosti cév, kontrakce hladkého svalstva,
zánětu, bolesti nebo neurotransmise (Sawczuk et al., 2013). Zvyšuje tvorbu a
uvolňování prostaglandinů, což senzibiluje nociceptory, působí vazodilataci a uvolňuje
neuropeptidy, způsobuje zvýšení excitability nociceptorů, která je podkladem
následného pozitivního hyperpolarizačního potenciálu, a tím umožňuje rychlou
sekvenci akčního potenciálu. Tyto účinky jsou uskutečněny vazbou bradykininu na jeho
plazmové membránové receptory bradykinin β1 receptor a bradykinin receptor β2
kódovaného genem BDKRB2 (bradykinin receptor beta 2 gene). Aktivace receptoru β2
pro bradykinin může vést i ke zvýšení koncentrace inositol trifosfátu, což umožňuje
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zvýšení hladiny kalcia v buňkách. Většina bradykininových účinků je zprostředkována
aktivací povrchového receptoru pro bradykinin β2, který mimo jiné zvyšuje absorpci
glukózy v kosterním svalu během cvičení a průtok krve svalem, čímž ovlivňuje
vytrvalostní výkon (Eynon et al., 2011; Ganong, 2005; Petr, 2015; Sawczuk et al., 2013;
Trojan, 1999). Je prokázán rovněž vliv bradykininu na produkci oxidu dusnatého, jež
může vést ke snížení spotřeby kyslíku v mitochondriích kosterního svalstva (Petr,
2015). Receptor pro bradykinin β2 je exprimován ve většině lidských tkání. Gen
BDKRB2 je lokalizován na chromozomu 14q32. Gen je tvořen třemi exony, ve kterých
se nachází polymorfismy. Polymorfismus +9/-9 (rs1799722) vzniklý delecí, který
pravděpodobně souvisí s fyzickým výkonem, je situován v exonu 1. Absence repetice 9
bp, tedy alela -9 BDKRB2, je dávána do souvislosti se zvýšenou genovou transkripcí,
tedy zvýšenou aktivitou BDKRB2, čímž dochází k vyšší expresi mRNA (messenger
ribonukleová kyselina) genu BDKRB2. Zmíněná alela -9 je tedy spojena s vyšší
metabolickou účinností kosterních svalů a vyšší fyzickou výkonností během
vytrvalostního tréninku, a proto může být rozhodující pro určení vytrvalostního výkonu.
Saunders et al. (2006) tvrdí, že přítomnost alely +9, spíše než absence alely -9, je
spojena se sníženou expresí genu. Z tohoto důvodu je genotyp +9/+9 spojen s nižší
aktivitou receptoru bradykininu β2. S přítomností alely +9 je dále spojováno například
kardiovaskulární riziko nebo zvýšený krevní tlak. U normotenzních jedinců byl ve
vztahu k vysokému fyzickému zatížení zjištěn růst levé komory srdce. Rozložení
polymorfismů v bělošské populaci je pro genotyp +9/+9 29 %, genotyp +9/-9 50 % a
pro genotyp -9/-9 21 % (Alves et al., 2013; Petr, 2015; Sawczuk et al., 2013). Petr
(2015) upozorňuje na rozpor ve výsledcích dostupných studií. Některé prokazují vyšší
frekvenci polymorfismu -9/-9 u nejrychlejších sportovců, ovšem v jiných žádné rozdíly
zaznamenány nebyly.

2.5.4 CNTF – ciliární neurotrofický faktor
Ciliární neurotrofický faktor (CNTF) je pleiotropní signální molekula, která se
chová jako chemický komunikátor s vazbou na receptor (CNTFR) v cílových tkáních
v neuronech a kosterním svalstvu. Pro aktivitu CNTF je nutná specifická vazba na
podjednotku CNTF receptoru-. CNTF je syntetizován Schvannovými buňkami a
astrocyty a podporuje přežití poškozených a embryonálních neuronů, oligodendrocytů a
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míchy. Může být důležitou ochranou vůči destrukci tkání během zánětlivé reakce a mít
neutrofilní a myotrofickou roli. Význam má při léčbě onemocnění, při nichž dochází
k degeneraci motoneuronů (Ganong, 2005; Petr, 2015; Roth et al., 2001; Walsh et al.,
2009). CNTF má trofické účinky jak na tkáň svalovou, tak na tkáň nervovou a přispívá
k diferenciaci buněk (Bouchard & Hoffman, 2011). Syntéza CNTF je spojena
s periferními nervy. Speciální vazební podjednotka receptoru CNTF (CNTF receptoralfa) je hojně exprimována v kosterním svalu. Studie na potkanech ukazují, že hladina
CNTF je spojena se svalovou silou a klesá s věkem. Exogenním řízením CNTF u
starších potkanů se svalová síla zvyšuje a oblast svalových vláken se dostává na úroveň
pozorovanou u mladých dospělých zvířat. Gen CNTF (ciliary neurotrophic factor)
zahrnuje alely A a G, přičemž u alely A se předpokládá nefunkčnost proteinu a tudíž i
nižší svalová síla (Roth et al., 2001). Takahashi et al. (1994) poprvé popsali
polymorfismus, u něhož dochází k substituci nukleotidu G za A na pozici -6 druhého
exonu genu CNTF, která vede ke zkrácení řetězce, a tím ke vzniku biologicky neaktivní
bílkoviny. Tato mutace vede k úplné absenci funkčního proteinu u homozygotního
genotypu AA (Jacob et al, 2004).
U lidí s nulovou alelou A1357 CNTF (rs1800169) se ukázalo, že dochází ke
snížení izometrické svalové síly ve středním věku populace (Bouchard & Hoffman,
2011). Walsh et al. (2009) dávají do vztahu polymorfismus CNTF 1357 G  A a
trénink svalové síly. Svou studií dospěli ke zjištění rozdílů pouze mezi ženami. Ženy
s genotypem GG CNTF získaly během tréninku více absolutní izometrické síly a
absolutní dynamiky než ženy nesoucí alelu A1357 CNTF (genotyp GA i AA). Conwit et
al. (2005) zjistili prostřednictvím EMG, že u jednotlivých genotypů CNTF G1357A
existují rozdíly v aktivaci motorické jednotky u vastus medialis se zvyšující se produkcí
submaximální izometrické síly během extenze kolene. Jedinci s genotypem GA byli
schopni generovat více síly vzhledem k velikosti motorické jednotky, což souviselo
s vyšší efektivitou funkce motorické jednotky při zvyšování svalové síly oproti skupině
homozygotů GG. Roth et al. (2001) zjistili, že heterozygotní jedinci vykazovali vyšší
úroveň svalové síly než jedinci s genotypem AA a GG CNTF a doplňují, že ve
zkoumaném vzorku jedinců bílé (kavkazoidní) rasy zaujímá genotyp AA 2,2 %,
genotyp GG 76,5 % a heterozygotní genotyp GA 21,3 %. Upozorňují, že se výsledky
genotypové frekvence liší od výsledků v předchozích studiích. Důvodem může být
rozdíl ve velikosti souboru, v etnickém původu nebo dalších subpopulací. Roth et al.
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(2003) zmiňuje významné spojení dalšího polymorfismu C174T CNTFR (ciliární
neurotrofický faktor receptoru ) v exonu 9 s kosterní svalovinou. Homozygoti pro
alelu C vykazovali nižší celkovou hmotnost a index tělesné hmotnosti (BMI) než nosiči
vzácné alely T. Podobné rozdíly byly nalezeny i u tukuprosté hmoty těla. Nosiči vzácné
alely T (genotyp CT, TT) vykazovali vyšší úroveň v silových měřeních. Rozdíl mezi
pohlavími nebyl nalezen.

2.5.5 AMPD1 – adenosin monofosfát deamináza 1

Adenosin monofosfát deamináza 1 (AMPD1) je vysoce aktivní enzym
v kosterním svalu, který hraje důležitou úlohu v adenin nukleotidovém katabolismu.
Ačkoliv individuální rozdíly v anaerobním

energetickém metabolismu nejsou

limitujícím faktorem maximálního silového výkonu, je AMPD1 velice důležitým
regulátorem energetického metabolismu v anaerobních silových výkonech, jako je 10 –
90 s Wingate test (Bouchard & Hoffman, 2011; Ginevičiené et al., 2014). V klidových
podmínkách kdy je dostatek ATP ve svalu a vyrovnané pH je enzym neaktivní a
rozpustný v cytosolu. V případě poklesu ATP během intenzivního cvičení ztrácí AMPD
své ATP a váže se na myozin. Touto vazbou se stává aktivním enzymem a nepřímo
ovlivňuje resyntézu ATP. Dalším možným aktivačním mechanizmem je pokles pH
v cytosolu jako výsledek anaerobního štěpení sacharidů přičemž AMP deamináza
dosahuje své maximální aktivity (Petr, 2015).
Gen pro adenosin monofosfát deaminázu 1 (AMPD1 - adenosine monophosphate
deaminase 1) je jeden ze tří členů multigenové rodiny AMPD, který kóduje převládající
izoformu (M) AMP deaminázy exprimovanou v kosterním svalu. Zmíněná izoforma
(M) se podílí na řízení metabolismu svalové tkáně více než z 95 % ze všech AMP
deamináz ve svalu. Gen AMPD1 katalyzuje hydrolýzu AMP na inosin-monofosfát
(IMP), a umožňuje tím tvorbu ATP během cvičení preventivním zvýšením ADP,
udržuje také vysoký poměr ATP/ADP, který je výhodný pro trvalou svalovou práci.
Z tohoto důvodu je možné předpokládat, že nedostatek tohoto aktivního enzymu by
mohl souviset s poklesem výkonnosti svalů (Bouchard & Hoffman, 2011; Ginevičiené
et al., 2014; Cheng et al., 2014; Kohlíková, 2015; Rico-Sanz et al., 2003). Svalová
izoforma AMPD (myoadenylát deamináza) se aktivuje v případě krátkodobého vysoce
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intenzivního cvičení, kdy míra využití ATP přesahuje potenciál buňky v resyntéze ATP.
Za normálních okolností by AMP deamináza měla minimalizovat hromadění ADP ve
svalových buňkách, což ovlivňuje svalovou únavu a vede k poklesu cvičebního výkonu,
při kterém se spotřebovává vysoká míra ATP (Norman, Sabina, & Jansson, 2001).
Genetické kódování této specifické svalové izoformy (AMPD1) je lokalizováno
na krátkém raménku chromozomu 1 (1p13). AMPD1 je exprimován hlavně ve
svalových vláknech typu II (FT). Jednobodová mutace (C za T) v nukleotidu 34 v exonu
2 genu AMPD1 (rs17602729) převádí kodon pro glutamin (CAA) do předčasného stopkodonu (TAA), což má za následek přerušení syntézy proteinů a vzniklý polypeptidový
produkt mutované sekvence je tedy podstatně zkrácen a je katalyticky neaktivní. Vznik
toho polymorfismu Gln12X je příčinou extrémně nízké úrovně AMP deaminázy
v kosterním svalu u mutantních homozygotů (Ginevičiené et al., 2014; Norman et al.,
2001; Petr, 2015; Rico-Sanz et al., 2003). Genetický polymorfismus C34T v genu
AMPD1 kódující specifickou izoformu kosterního svalstva AMPD1 může tedy narušit
fyzickou zdatnost. Mutantní alela T genu AMPD1 je spojena s nízkou činností AMP
deaminázy a s nedostatkem změn ATP v kosterním svalu (Bouchard & Hoffman, 2011).
Fedotovskaya, Danilova, a Akhmetov (2013) uvádějí, že frekvence výskytu
jednotlivých genotypů je pro genotyp CC 73,8 %, pro CT 22,4 % a pro genotyp TT je
3,8 %. Ginevičienė et al. (2014) konstatují, že rozložení genotypu je pro CC 72,2 %, CT
25,5 % a pro TT 2,4 %. Jedinci s genotypem TT mají extrémně nízkou aktivitu AMP
deaminázy. Heterozygoti s genotypem CT mají střední aktivitu a homozygoti se dvěma
funkčními kopiemi vykazují normální aktivitu AMP deaminázy (Petr, 2015).
U jedinců nesoucích alespoň jednu alelu T byla zjištěna rychlejší kumulace
krevního laktátu po dokončení vysoce intenzívní činnosti a rychlejší pokles síly během
fyzického výkonu (Lippi et al., 2010). Ginevičiené et al. (2014) doplňují, že tito jedinci
mohou trpět svalovými křečemi, bolestí a předčasnou únavou. Rovněž zmiňují, že u
elitních vytrvalostních sportovců byla zjištěna frekvence alely T nižší než u kontrolní
skupiny. Z uvedeného by se mohlo usuzovat, že polymorfismus C34T AMPD1 nijak
výrazně nezhoršuje vytrvalostní výkon. Výsledky studie, které se účastnili litevští
sportovci, podporují vztah alely C s rychlostně-silovým výkonem. Norman et al. (2001)
zjišťovali hladinu laktátu během zotavovací fáze po dokončení 30s Wingate testu a
dospěli k závěru, že nedostatečná aktivita AMPD1 vedla k rychlejší akumulaci laktátu
v krvi. Naproti tomu Lifanov, Khadyeva, Rahmatullina, Demenev, a Ibragimov (2014)
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ve své studii zjistili vyšší frekvenci alely 34T u hráčů kopané ve srovnání s kontrolní
skupinou a potvrdili významný pokles laktátu po testu VO2max u heterozygotů CT.
Autoři tedy upozorňují na možnou výhodu pro dlouhodobé vytrvalostní aktivity u
nosičů obou alel, tedy heterozygotů CT.
U evropské populace bílé rasy se zmíněná alela T, dle projektu „1000
Genomes“, vyskytuje v 11 % a 2 % jsou zastoupeni homozygoti TT (Ginevičiené et al.,
2014). Norman, Sabina, a Jansson (2001) uvádějí, že přibližně 2 % obecné kavkazské
populace jsou homozygoti a necelých 20 % heterozygoti pro převládající mutace v genu
AMPD1, který kóduje myoadenylát deaminázu.

2.5.6 NOS3 – endoteliální syntáza oxidu dusnatého
Endotelové buňky představují důležitý orgán, který vylučuje mnoho růstových
faktorů a vazoaktivních látek, mezi něž mimo jiné patří endotelový relaxační faktor,
identifikovaný jako oxid dusnatý (NO). NO je reaktivní volný radikál, tedy důležitá
buněčná signální molekula podílející se na mnoha fyziologických a patologických
procesech včetně neurotransmise a antimikrobiálního působení. Je to silný vazodilatátor
s krátkým působením v krvi (cca několik vteřin), který hraje klíčovou roli při regulaci
tonu cév. Syntéza NO z L-argininu je katalyzována NO syntázou (NOS). Tento enzym
se vyskytuje ve třech izoformách (NOS1, NOS2, NOS3), přičemž izoforma NOS3 je
přítomna v endotelových buňkách a je aktivována látkami, které zvyšují intracelulární
koncentraci Ca2+ (včetně acetylcholinu a bradykininu). NO vzniklý v endotelu
způsobuje relaxaci hladké cévní svaloviny (Drozdovska, Dosenko, Ahmetov, & Ilyin,
2013; Ganong, 2005; Petr, 2015). NO je tedy důležitý kardiovaskulární regulátor, který
moduluje oběhový systém v plicní cirkulaci a svým působením na kosterní a srdeční
svalovinu ovlivňuje fyzický výkon (Szelid et al., 2015). Lokální uvolnění NO vyvolává
dilataci arteriol a stoupá průtok tkáněmi. Po inhibici NO syntázy stoupá krevní tlak,
proto je tonické uvolňování NO nezbytné k udržení normálních hodnot krevního tlaku.
NO se účastní přestavby cév a angiogeneze (Ganong, 2005). Endotelová vazodilatace,
kde NO hraje hlavní roli, je tedy mechanismus, který může ovlivnit krevní tlak v reakci
na vytrvalostní trénink a NOS3 je vhodným kandidátem pro regulaci tlaku krve při
cvičení a vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými fenotypy (Sessa et al., 2011).
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Gen pro syntázu oxidu dusnatého NOS3 (nitric oxide synthase 3), který kóduje
endoteliální NOS obsahuje 26 exonů, je lokalizován na chromozomu číslo 7 (7q36) a
obsahuje velký počet genetických variant (Petr, 2015). Nejčastěji je sledována genetická
varianta T-786C (rs2070744) v promotorovém regionu a varianta G894T (Glu298Asp;
rs1799983) na exonu 7. Varianta G894T předpovídá substituci kyseliny glutamové za
kyselinu aspargovou (Glu za Asp) na kodonu 298 zralého proteinu, který zvyšuje
náchylnost NOS3 k enzymatickému štěpení a může vést ke snížení produkce NO
(Szelid et al., 2015). Ve studiích autorů Gómez-Gallego et al. (2009) a Sessa et al.
(2011) byl sledován polymorfismus -786 T/C genu NOS3, kde alela T byla více
zastoupena u skupiny sportovců provozujících silový sport, a polymorfismus
Glu298Asp genu NOS3, kde bylo zjištěno, že alela Glu298 snižuje krevní tlak a je tak
ve vztahu s vytrvalostním výkonem. Další studie poukázala na vyšší frekvenci genotypu
Glu/Glu u silových sportovců (41,38 %) než u sportovců s kombinovanými
motorickými předpoklady (37,8 %) nebo kontrolní skupiny (12,91 %). Eynon et al.
(2013) podporuje tyto výsledky tvrzením, že alela T a genotyp TT polymorfismu 786T/C měla vyšší frekvenci výskytu u španělských a italských sportovců silových
disciplín. Stejně tak se u těchto sportovců projevilo vyšší zastoupení alely Glu298.
Szelid et al. (2015) uvádějí, že lepších cílových časů v triatlonovém závodě dosahovali
osoby s genotypem 298 Glu/Glu. Ve studii zaměřené na vliv polymorfismu Glu298Asp
na srdeční funkci sportovců zjistili tito autoři velmi podobné rozložení alel mezi
výkonnostními sportovci a kontrolní skupinou (sportovci: 64 Glu/Glu, 56 Glu/Asp a 6
Asp/Asp; kontroly: 84 Glu/Glu, 62 Glu/Asp a 9 Asp/Asp). Drozdovska et al. (2009) ve
své studii zjistila odlišné frekvence alel v polymorfismu T-786C mezi rychlostně
silovými sportovci (77,7 %) a kontrolami (65,0 %).
Některé studie naznačují vztah mezi polymorfismem NOS3 Glu298Asp a srdeční
funkcí. U nositelů alely Asp může dojít ke snížení srdeční frekvence během
submaximálního cvičebního tréninku. Substituce Glu za Asp v genu NOS3 a snížená
produkce NO může vést ke změně některých biologických účinků zahrnující narušení
vazodilatace a zvýšení srdeční hypertrofie (Szelid et al., 2015).
Tabulky 2.4 a 2.5 shrnují základní informace o výše zmíněných polymorfismech
zahrnutých do studie.
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Tabulka 2.4 Základní údaje polymorfismů ACTN3 R577X, ACE ID a BDKRB2 +9/-9
Sledovaný
polymorfismus a
příslušné rs

ACTN3
R577X
(Arg577stop,
C→T)

Specifikace
polymorfismu

- substituce
nukleotidu C za T
v exonu 16
- nahrazení argininu
předčasným stopkodonem

rs1815739

ACE
ID

rs4646994

BDKRB2
+9/-9

rs1799722

Předpokládaný účinek

- Alela R - výskyt pouze v FT svalových
vláknech
- podporuje energetické kontrakce ve
vysoké rychlosti, zvyšuje aktivitu enzymů,
vyšší rychlost zotavení

XX – 18%.
RR – 32 %
RX – 50 %

- Alela X – nezpůsobuje žádnou
fenotypovou chorobu

- přítomnost nebo
absence jednoho Alu
opakujícího se
elementu dlouhého
287bp v intronu 16

Alela D - vysoké sérum a činnost tkání
ACE, hypertenze, cukrovka typu 2,
obezita, ischemická choroba srdeční

- gen na chromozomu
14 se 3 exony

- vliv na vaskulární dilataci, kontrakci
hladkého svalstva, zánět, bolest,
neurotransmisi

- polymorf. v exonu 1
– absence repetice
9bp (alela -9)

Frekvence
genotypů
v kavkazoidní
populaci

Alela I - nižší aktivita tkáně, svalová
odolnost a efektivita svalové kontrakce
v reakci na trénink

- zvyšuje excitabilitu nociceptorů
- ↑ hladinu kalcia v buňkách

II – 25 %
ID – 50 %
DD – 25 %

+9/+9 – 29 %
+9/-9 – 50 %
-9/-9 – 21 %

- Alela -9 – zvyšuje genovou transkripci
(tedy ↑ aktivita BDKRD2 a tím ↑ exprese
mRNA)
- v některých studiích u nejrychlejších
sportovců
- Alela +9 – ovlivňuje kardiovaskulární
riziko, ↑ krevní tlak, růst levé komory
srdce
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Tabulka 2.5 Základní údaje polymorfismů CNTF G1357A, NOS3 Glu298Asp a
AMPD1 C34T
Sledovaný
polymorfismus a
příslušné rs

Specifikace
polymorfismu

- substituce
nukleotidu G za A na
pozici -6 druhého
exonu

CNTF
G1357A

rs1800169

NOS3

Chromozom 7

Glu298Asp

Tvořen 26 exony

(G894T)

Početné genetické
varianty

rs1799983

- krátké raménko
chrom. 1

AMPD1
C34T
(Gln(Q)12Ter
(X))

rs17602729

2.6

- na exonu 7
substituce G→T
(894bp) a dochází
k substituci kys. Glu
za kys. Asp

- substituce
nukleotidu C→T
34bp v exonu 2
- změna kodonu pro
glutamin (CAA) na
předčasný stop-kodon
(TAA)

Předpokládaný účinek

- alela A snižuje funkci vznikajícího
proteinu (AA úplná absence funkčního
proteinu)
- snížení svalové izometrické síly ve
středním věku a snížení vlivu tréninku na
rozvoj absolutní izometrické síly a
dynamiky
- podílí se na fyziologických a
patologických procesech včetně
neurotransmise
- regulace tonu cév
- v endotelových buňkách a je aktivována
látkami, které zvyšují intracelulární
koncentraci Ca2+, acetylcholinu a
bradykininu

Frekvence
genotypů
v kavkazoidní
populaci

GG – 77 %
GA – 21 %
AA – 2 %

Glu/Glu –
54,2 %
Glu/Asp –
40%
Asp/Asp –
5,8 %

- alela Glu – snižuje krevní tlak, vztah
k vytrvalostnímu výkonu
- exprimován převážně v FT vláknech
- řízení metabolismu svalové tkáně (95%),
resyntéza ATP
- alela T zkracuje protein a činí ho tím
katalyticky neaktivní

CC – 73,8 %
CT – 22,4 %
TT – 3,8 %

- alela T – rychlejší akumulace krevního
laktátu, rychlejší pokles síly během cvičení

Nároky na sportovní výkon v šermu
Vliv vrozených dispozic, prostředí a řízeného ovlivňování výkonnostního růstu

jedince sportovním tréninkem vytváří postupně skladbu předpokladů k různým typům
sportovních činností. Kromě motorických schopností mají na úspěšnost ve sportu podle
Měkoty a Novosada (2005) vliv i další předpoklady (tělesná konstituce, vlastnosti
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osobnosti, motivace atd.). Základní premisa úspěšného výkonu v šermu může být
popsána jednoduše: „zasáhnout soupeře a vyhýbat se zásahům“ (Gronek et al., 2013).
Šerm je rychlostně-silový sport, kde je energetické krytí zajištěno převážně glycidovými
energetickými substráty. Předpokladem úspěšného sportovního výkonu je také
specifická vytrvalost a výkonnost kardiorespiračního systému. Významným faktorem
ovlivňující sportovní výkon je také dynamická síla. V této souvislosti bylo zjištěno, že
větší rychlost pohybu horních končetin koreluje s lepším umístěním v turnajích (Jirka,
1995). Lze tedy usuzovat, že základním předpokladem úspěšného výkonu šermíře je
geneticky formulovaná převaha rychlých svalových vláken. Zároveň byla u šermířů
vyšetřena výrazně kratší reakční doba v porovnání s běžnou populací či hodnotami
reakční doby zaznamenané u sportovců jiných disciplín (Balkó, 2016; Williams &
Walmsley, 2000a).
Sportovní šerm je individuální úpolový sport, ve kterém usilují dva protivníci o
dosažení vyššího konta zásahů ve vymezeném čase. Samotný zápas probíhá
v podmínkách vyžadujících rychlé a přesné pohyby s vysokou intenzitou zatížení, která
je střídána nižší intenzitou činnosti. Sportovní výkon v šermu souvisí s odpovídající
úrovní

mentálních,

fyzických

dovedností

i

psychických

vlastností.

Úroveň

koordinačních schopností zajišťuje vhodnou a včasnou odpověď na neustále měnící se
podmínky zápasu (Cheris, 2002; Szabo, 1982). Šerm je sportovní disciplína, v níž hraje
významnou roli mimo jiné také technika ovládání zbraně (Borysiuk, 2015). Gronek et
al. (2013) doplňují, že se jedná o komplexní sportovní disciplínu, ve které konečný
výsledek zápasu, bez ohledu na typ zbraně, závisí na interakcích mezi reakční rychlostí,
přesností, taktickými dovednostmi, předvídavostí taktických manévrů soupeře a
celkovou fyzickou zdatností šermíře. Dalšími faktory je rychlost pohybu a síla
související s úrovní anaerobní kapacity. Dovalil a Choutka (2009) doplňují, že šerm
patří do skupiny heuristických sportů (anticipační), ve kterých jde o rychlé a efektivní
řešení aktuální problémové situace vyžadující předvídavost a tvořivost. Zdatnost
šermířů se neobejde bez motorických předpokladů, jako jsou rychlost a síla svalů
v podobě velmi častého krátkodobého úsilí vysoké intenzity. Svaly v průběhu zápasu
vyžadují určitou úroveň anaerobního energetického krytí a zároveň by měly být odolné
proti únavě.
Mezinárodní turnaje ve sportovním šermu trvají při různém počtu zúčastněných
závodníků 9 až 11 hodin, čas trvání vlastních zápasů však představuje jen 18 %
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celkového času trvání turnaje, což znamená, že čas aktivního šermu činí 17-48 minut
čistého času (Bottoms, Sinclair, Gabrysz, Szmatlan-Gabrysz, & Price, 2011; Roi &
Bianchedi, 2008). Čas aktivního zapojení šermíře do zápasu se u jednotlivých šermířů
liší, neboť v průběhu turnaje někteří pro neúspěšnost nepostupují do dalšího kola
(eliminace). Podle pravidel je vítězem utkání v základní skupině (celkem 5 - 6 utkání)
ten, kdo v průběhu tří minut získá větší počet zásahů nebo má po uplynutí této doby
vyšší počet zásahů než soupeř. Umístění v dané skupině rozhodne o nasazení do
eliminačních zápasů, kde se vítězem stane ten šermíř, který v průběhu 3 x 3 minut
s dvěma minutovými pauzami (po první a druhé sérii) dosáhne jako první patnácti
zásahů, anebo zvítězí před uplynutím této doby s vyšším kontem zásahů (Balkó, 2014).
Průběh zápasu ve sportovním šermu může být tedy charakterizován jako
neustálý sled akcí, které probíhají nečekaně s ohledem na prostorové podmínky, časové
omezení a pohyb (tempo) soupeře. Šermíř musí vzhledem k variabilním podmínkám
zápasu reagovat velice rychle (Cheris, 2002). Na základě výše uvedených skutečností
lze usuzovat na význam reakční doby a svalové koordinace v průběhu zápasu. Na
základě výskytu podnětu (pohyb vybraných segmentů soupeřova těla) musí šermíř ve
velice krátkém okamžiku adekvátně reagovat. Rychlost, s jakou šermíř reaguje na
zmíněné vizuální či taktilní podněty a úroveň svalové koordinace často rozhoduje o
budoucím úspěchu či neúspěchu připravované akce. V průběhu zápasu se šermíř
pohybuje prostřednictvím posunů a odsunů ve vymezeném prostoru. Snahou šermíře je
co nejrychleji zasáhnou soupeře prostřednictvím rychlého útoku výpadem, fleší (z
francouzského slova flèche) nebo dalšími útočnými akcemi. Pro útok bývá velice často
využit zmíněný výpad, který je nejvíce využívanou a nejrychlejší útočnou akcí
v průběhu zápasu (Cheris, 2002). Při správném provedení získává útočník možnost
zasáhnout soupeře velice rychle a z relativně velké vzdálenosti. Úspěšné provedení
výpadu souvisí se silou svalů dolních končetin (Nyström, Lindwall, Ceci, Harmenberg,
Swedenhag, & Ekblom, 1990; Sapega, Minkoff, Nicholas, & Valsamis, 1978). Podle
Jirky (1995) je při výpadu důležitá činnost deltového svalu a flexorů a extenzorů
kyčelních a kolenních kloubů. Útočná akce vychází z intence útočníka, předchází (nebo
je vedena současně v případě simultánního útoku) akci protivníka a pokračuje
kontinuálně až do provedení zásahu bez ohledu na jeho úspěšné provedení (Toran,
1996).
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Každý sportovní výkon je charakterizován množstvím a uspořádáním relativně
samostatných součástí sportovního výkonu - faktorů, které na sebe navzájem působí,
vycházejí ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů
výkonů a jejich společným znakem je to, že jsou ovlivnitelné tréninkem (Dovalil &
Choutka, 2009). Pro praxi, teorii i výzkum je podstatné znát, na kterých faktorech
sportovní výkon závisí.

Faktory ovlivňující sportovní výkon v šermu
Sportovní výkon je obecně ovlivněn faktory somatickými (konstituční znaky
jedince pro příslušný sportovní výkon), kondičními (pohybové schopnosti), technickými
(specifické sportovní dovednosti a provedení akcí), taktickými (tvořivé jednání
sportovce) a psychickými (kognitivní, emoční a motivační procesy vycházející
z osobnosti sportovce). Pro dosažení vyšší sportovní výkonnosti je nezbytné pochopit
optimální skladbu faktorů podmiňující výkonnost. Absence či nízká úroveň některého
z faktorů v rámci integrovaného systému sportovního výkonu může znamenat oslabení
konkrétního sportovního výkonu (Dovalil & Choutka, 2009).
Na komplexním výkonu v šermu se podílejí tzv. „faktory komplexního výkonu“,
které zahrnují především individuální a antropometrické charakteristiky a rychlostně
silové předpoklady (Barth & Beck, 2007; Tsolakis & Vagenas, 2010). Faktory tělesného
zdraví se vztahují k pohybovému aparátu, kardiovaskulárnímu systému, svalům,
smyslovým orgánům atd. S těmito faktory souvisí síla, rychlost a vytrvalost.
Koordinačně – technickými faktory (regulace pohybu) rozumí Barth a Beck (2007)
svalovou koordinaci, vnímání a schopnost ovládat pohyb. Strategicko-taktické faktory
souvisejí s představivostí, myšlením, cítěním a vnímáním. Tento soubor faktorů určuje
vhodné pohybové jednání v rámci zápasu. Plánování, hodnocení, rozhodování, motivace
(zájmy, cíle, touhy, očekávání) a emoce (radost, hněv, důvěra, nejistota) patří mezi
psychologické faktory. Výkon ovlivňují i vnější faktory jako jsou psychologické faktory
(emoce – vztah k soupeři), sociální faktory (hodnocení a uznávání výkonu okolím),
materiálně-technické faktory (vybavení, zbraň, oblečení) a soutěžní faktory (místo
soutěže, organizace soutěže, hodnocení rozhodčími atd.). Věk, ve kterém šermíř
dosahuje vrcholové výkonnosti, nelze přesně určit. Dovalil (2009) uvádí, že průměrný
věk vrcholové výkonnosti v šermu podle dosavadních studií spadá do období 26 - 28 let
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a počátek vrcholového věku vymezuje 19. rokem. Jirka (1995) posouvá horní věkovou
hranici vrcholové výkonnosti v šermu na 35 let a dolní na 25 let.
Stein (2008) uvádí, že nejdůležitější pro sportovní výkon jsou vztahy mezi
reakční dobou, pohybovým časem specifických pohybových aktů a přesností zásahu.
Borysiuk (2008c) pokládá za důležité faktory ovlivňující výkon v šermu komplex
psychomotorických předpokladů, jako je rychlost, přesnost, trvalost získaných
motorických návyků a jejich variabilita vztažená k sportovní praxi. Iglesias a Rodríguez
(2008) v tomto ohledu doplňují, že výkon v šermu byl dříve založen především na
technických a taktických faktorech. V současném šermu jsou v souvislosti s uplatněním
rychlosti kladeny větší nároky na kardiorespirační funkce a způsob energetické úhardy.
Gutiérrez-Dávila, Rojas, Antonio, a Navarro (2013) se ve své studii zaměřují na
komplexní analýzu šermířského pohybu a rychlost zpracování informace z okolního
prostředí. V souvislosti s touto problematikou zmiňují faktory, které mohou ovlivňovat
rychlost reakce (svalová únava nebo antropometrické faktory).
Z hlediska somatických faktorů, které se zaměřují na stavbu těla sportovce,
uvádí Roi a Bianchedi (2008), že šermíři jsou charakterizováni jako endo-ektomorfní
somatotypy. Průměrná výška se pohybuje okolo 180 cm u mužů a u žen okolo 166 cm
(Tsolakis & Vagenas, 2010). Antropometrické charakteristiky šermířů ukazují na
svalovou asymetrii horních i dolních končetin, což je výsledkem působení
asymetrického zatížení v průběhu tréninkového procesu. Sapega et al. (1978) a Sapega,
Minkoff, Valsamis, a Nicholas (1984) zjistili, že elitní šermíři měli obvod dominantní
končetiny (v níž drží zbraň) v průměru o 5-8 % větší než u druhé končetiny a že svalová
síla dominantních končetin byla o 25 % vyšší u extenzorů kolene, flexorů kotníku a
svalů předloktí na straně, v níž je zbraň.
Kondiční nároky zápasů ve sportovním šermu, v nichž se uplatňuje aerobní i
anaerobní alaktátový a laktátový metabolismus, jsou poměrně vysoké (Sobczak &
Smulsky, 2006). Úroveň a intenzita zápasu je rovněž ovlivněna věkem, pohlavím,
tréninkovým zaměřením, technickými a taktickými dovednostmi, které šermíř využívá
ve vztahu k protivníkovi. V zápase se střídají krátké rychlé úseky s vysokou intenzitou
činnosti a úseky s nižší intenzitou zatížení. Šermíř se v průběhu celého zápasu pohybuje
střídavě pomocí poskoků, posunů v různých směrech, výpadů, jež kladou značné nároky
na nervosvalový systém a na úroveň koordinačních schopností (Szabo, 1982). Celková
vzdálenost, kterou šermíři překonají v průběhu jednoho zápasu, je 250 – 1000 metrů.
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Uplatňovány jsou činnosti, které trvají delší dobu v submaximální intenzitě a činnosti,
jež jsou velice intenzivní a trvají zlomek vteřiny (Roi & Bianchedi, 2008). Během
zápasu se šermíř zapojuje do cca 30 až 40 velmi rychlých akcí se soupeřem, proto tato
výměna obvykle netrvá déle než několik vteřin. Díky krátkým a intenzívním akcím je
tak šerm považován za extrémně dynamický sport (Gronek et al., 2013). V krátkých a
velmi intenzívních cvičeních je hlavním zdrojem ATP rozpad kreatinfosfátu
(Francescato et al., 2008). V souvislosti s šermem Gronek et al. (2013) upozorňují, že
výsledky testů naznačují dobrou úroveň adaptace šermířů na dynamická anaerobní
cvičení.
Li, So, a Yuan (1999) zjistili, že se srdeční frekvence pohybuje v průběhu 2/3
celkové doby zápasu od 167 do 191 tepů/minutu, což představuje v průměru 70 % - 80
% maximální srdeční frekvence šermířů. K podobným výsledkům dospěl i Jirka (1995),
který dodává, že zatížení cirkulace při utkání je v průměru 73 % z maximální hodnoty
srdeční frekvence. Kyslíkový dluh dosahuje relativní hodnoty 25-30 % celkové spotřeby
kyslíku. Průměrná spotřeba kyslíku při turnajových zápasech 39,6 až 53,9 ml/kg/min
(Roi & Bianchedi, 2008). Podle Jirky (1995) je funkční a metabolická náročnost utkání
v šermu poměrně vysoká (50 až 65 kJ/min), což představuje intenzitu zatížení
odpovídající 1120 % nál. BM, respektive 70 % hodnoty VO2 max. Ve vzorku 11 elitních
šermířů bylo výskokovým testem zjištěno, že výkon (W) byl v průměru 56 W/kg.
Maximální spotřeba kyslíku (VO2 max) šermířů vykazuje nižší hodnoty v porovnání
s kontrolními skupinami, provozující vytrvalostní aktivity (Koutedakis, Ridgeon, Sharp,
& Boreham, 1993).
Podle Koglera (1979) je základní a nejdůležitější podmínkou trvalého
vyrovnaného výkonu úroveň techniky a taktiky. Techniku v šermu ovlivňují pravidla a
průběh boje. Šermíř jejím prostřednictvím může projevovat rychlost, výbušnost, rytmus
atd. Taktické dovednosti ovlivňuje automatizace pohybů, vnímání časoprostorových
vztahů v průběhu boje a jejich operativní a flexibilní řešení, rychlostní předpoklady,
úroveň jednoduché a složité reakční doby, předpoklady pro speciální vytrvalost a
kvalita neurofyziologických procesů. Podel Tsolakis a Vanegas (2010) je výpad
pravděpodobně nejdůležitější útočnou akcí šermíře v průběhu zápasu a doplňují, že
vhodným prostředkem ke sledování výkonu šermíře je měření rychlosti výpadu a
rychlosti provedení specifického člunkového testu (shuttle test). Efektivita provádění
šermířských akcí v zápasu souvisí s dlouholetým tréninkovým procesem, ve kterém se
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rozvíjí předpoklad pro využívání taktických dovedností. Tyto dovednosti jsou
definovány jako dovednost šermíře, v nichž jsou využity všechny pohybové akce tak,
aby došlo k zabránění zasažení soupeřem a zároveň vedlo k zasažení soupeře. Jde tedy o
uplatnění efektivní techniky při zápase (Czajkowski, 2009). V průběhu zápasu, při němž
na šermíře působí velké množství externích vlivů, které mohou ovlivňovat výkon, se
uplatňují také psychické faktory. Doron a Gaudreau (2014) se ve své studii zabývají
působením výhry nebo prohry (získáním/nezískáním bodu) na chování šermíře
v následných částech zápasu. Autoři zjistili, že pokud šermíř inkasuje zásah, vede to ke
zvýšení jeho motivace pro dosažení bodu v dalším vývoji zápasu. Podle Koglera (1979)
je nutné z hlediska psychologické přípravy u šermíře rozvíjet a formovat sportovní
morálku, koncentraci pro zajištění optimální pozornosti, paměť pro včasné uplatnění
taktických kombinací, regulaci emočních stavů a volní vlastnosti. Williams, Hoepner,
Moody, a Ogilvie (1970) tvrdí, že se v šermu prosazují zejména osobnosti ambiciózní,
individualistické, abstraktně myslící bez potřeby spolupráce a vedení druhých.
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2.7

Souhrn a vymezení problému
Záměrem předložené práce je zjistit, zda existuje vztah mezi výskytem

polymorfismu vybraného genu a výsledky motorických testů u skupiny elitních a sub
elitních šermířů. Ve výzkumu, který je stěžejní částí předložené práce, jsou zohledněny
předchozí studie zaměřené na porovnání přítomnosti určitých polymorfismů u sportovců
a výkonem dosaženým v motorických testech. Problematice genetických predispozic ve
sportu se ve svých studiích věnuje Bouchard et al. (1997, 2011). Velkým přínosem
v řešené problematice jsou studie Ahmetov et al. (2008, 2012, 2012a, 2012b, 2016),
MacArthur a North (2005), Petr et al. (2013, 2015), Gronek et al. (2013). Autoři ve
svých studiích dávají do souvislosti výskyt konkrétních polymorfismů a výkony
rychlostně-silového (běh na 60m, dynamometrie - handgrip, Wingate test, skok z místa
apod.) nebo vytrvalostního (VO2max) charakteru. Ve sportovním šermu se této
problematice věnuje studie Gronek et al. (2013), který zmiňuje možný vliv genetiky na
výkon v šermu. V dalších studiích se autoři zaměřují na problematiku reakční doby
(Balkó, Borysiuk, & Šimonek, 2016b; Borysiuk, 2008a, 2008b; Borysiuk &
Waskiewicz, 2008; Gutiérrez-Dávila et al., 2013), rychlosti výpadu (Nyström, Lindwall,
Ceci, Harmenberg, Swedenhag, & Ekblom, 1990; Stein, 2008; Tsolakis & Vagenas,
2010; Williams & Walmsley, 2000a) nebo svalovou koordinaci (Balkó, 2016; Balkó et
al., 2016a; Williams & Walmsley, 2000a) v šermu.
V předložené práci budou s ohledem na genetické vybavení testovaných osob
porovnávány výsledky běžně používaného anaerobního „all-out“ testu (Wingate test,
30s) a specifických motorických testů (pohybová rychlost přímého bodu a výpadu,
reakce na vizuální podnět, specifický člunkový test), jejichž výsledky lze zohlednit při
hodnocení sportovního výkonu v šermu. V souvislosti s rychlostí přenosu informace
z okolního prostředí bude sledován vztah genetiky s aktivací vybraných svalů při
výpadu (využití povrchové elektromyografie). Výsledky těchto testů budou porovnány s
jednotlivými polymorfismy ACE I/D, ACTN3 R577X, CNTF G1357A, BDKRB2 +9/-9,
AMPD1 C34T a NOS3 Glu298Asp, které byly vybrány na základě analýzy dostupných
studií.
Práce vychází z předpokladu, že u vybraných proměnných budou zjištěny
rozdíly mezi skupinou, u které se vyskytuje alela, u níž se předpokládá pozitivní vliv na
rychlost, a mezi skupinou, kde tato alela identifikována nebude. V práci bude sledována
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také frekvence výskytu příslušného polymorfismu a frekvence výskytu v obecné
kavkazoidní populaci (běloši).
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3

CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE

3.1

Cíl práce
Cílem práce je zjistit, zda existuje závislost mezi vybranými polymorfismy genů

a výsledky dosaženými v použitých testech u skupiny elitních a subelitních šermířů.
Dílčím cílem práce je zjistit, zda existuje souvislost mezi sledovanými polymorfismy a
rychlostí aktivace vybraných svalů při výpadu.

3.2

Hypotézy práce

H1
Bude zjištěn významný rozdíl ve frekvenci alel vybraných polymorfismů
(ACTN3 R577X, ACE ID, CNTF G1357A, BDKRB2 +9/-9, NOS3 Glu298Asp, AMPD1
C34T) mezi skupinou šermířů a běžnou populací.
H2
Předpokládáme, že bude zjištěn významný rozdíl ve frekvenci alel vybraných
polymorfismů (ACTN3 R577X, ACE ID, CNTF G1357A, BDKRB2 +9/-9, NOS3
Glu298Asp, AMPD1 C34T) mezi skupinou šermířů a běžnou populací.
H3
Mezi skupinami šermířů různého genotypu vybraných polymorfismů bude
zjištěn významný rozdíl mezi proměnnými reprezentující anaerobní výkon WT30.
H4
Mezi skupinami šermířů různého genotypu zvolených polymorfismů bude
zjištěn významný rozdíl mezi výkony zjištěnými ve specifických motorických testech
(jednoduchá reakční doba, pohybový čas přímého bodu, pohybový čas výpadu, reakční
doba při výpadu, celková rychlost výpadu, specifický člunkový test).
H5
Mezi skupinami šermířů různého genotypu konkrétních polymorfismů bude
zjištěn významný rozdíl v rychlosti aktivace svalů m. deltoideus pars anterior na
výpadové straně a m. rectus femoris na odrazové dolní končetině.
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4

METODA

Tato kapitola je pro přehlednost záměrně rozdělena do třech oblastí. První oblast
prezentuje frekvenci zjištěných polymorfismů s frekvencí polymorfismů v kavkaziodní
populaci. V druhé oblasti jsou výsledky z anaerobního rychlostně-silového testu
(WT30) porovnány s výsledky genetického vyšetření se zaměřením na frekvenci
výskytu sledovaných polymorfismů genů ovlivňující sportovní výkon. V poslední části
jsou prezentovány výsledky komparace specifických motorických testů s frekvencí
konkrétních polymorfismů.

4.1

Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumu se zúčastnili šermíři Českého šermířského svazu (ČŠS) a šermíři ze

Slovenského šermiarského sväzu (SŠS). Všechny testované osoby byly před zahájením
výzkumu seznámeny s průběhem měření a použitými metodami. Žádost o vyjádření
etické komise UK FTVS byla schválena 12. 12. 2011 (příloha 1). Dobrovolnou účast na
výzkumu potvrdili šermíři podpisem v informovaném souhlasu (příloha 2).
V oblasti zaměřené na komparaci výskytu polymorfismu vybraných genů mezi
šermíři a běžnou kavkazoidní populací bylo genetické vyšetření provedeno u 30 šermířů
(muži, kordisté a fleretisté) ve věku 24,9 (± 6,2). Celková délka aktivního šermu u
těchto šermířů je 12,1 ± 5,2 let, průměrná výška 184,3 (± 4,6) a průměrná váha 76,6 (±
7,6).
V další oblasti výzkumu, ve které byl zjišťován vztah mezi výskytem
polymorfismů vybraných genů a výkony v anaerobním rychlostně-silovém testu
(WT30), byly sledované proměnné (Pmax, Pmax/kg, AnC, RPT, LApeak) z důvodu
dostupnosti výzkumného souboru a materiálního zajištění měřeny pouze u 20 šermířů
ČŠS (muži, kordisté a fleretisté) ve věku 25,5 (± 6,9). Celková doba aktivního šermu u
těchto šermířů je 13,4 (± 6,5), průměrná výška 185,1 (± 5,8) a průměrná váha 78,3 (±
9,8). V poslední oblasti byly výsledky genetického vyšetření porovnány s výkony
dosaženými ve specifických motorických testech (rychlost reakce, rychlost výpadu,
rychlost přímého bodu, specifický člunkový test) a výsledky zjištěnými povrchovou
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elektromyografií (rychlost aktivace vybraných svalů při výpadu). V této oblasti byly
sledovány výsledky všech 30 šermířů, stejně jako v první oblasti.
Testovaní šermíři se podle individuálních možností zúčastňují domácích
mistrovských soutěží, mezinárodních soutěží, soutěží světového poháru, kvalifikačních
soutěží pro olympijské hry a olympijských her (jedna osoba). Jejich výkonnost
odpovídá úrovni první i druhé výkonnostní třídě určené podle žebříčku Českého
šermířského svazu (dále jen ČŠS)1 a Slovenského šermiarského sväzu (dále jen SŠS).

4.2

Organizace sběru genetického materiálu a metody vyšetřenísledovaných

polymorfismů (Genetická analýza)
Polymorfismy 30 šermířů byly vyšetřeny v genetické laboratoři Genomac
výzkumný ústav, s.r.o. a v laboratoři molekulární diagnostiky na Ústavu biologie a
lékařské genetiky1. Lékařské fakulty UK v Praze. DNA byla získána prostřednictvím
bukálních stěrů, kdy se DNA neinvazivní metodou odebírá z epiteliálních buněk
sliznice v ústech a někdy i z vyskytujících se leukocytů. Zajišťuje tak střední výtěžek
kvalitní DNA. Sběr vzorků byl proveden pomocí odběrové sady (tzv. kitu), který byl
zajištěn genetickou laboratoří. Součástí odběrové sady byla průvodka ke vzorkům,
návod k odběru vzorku, odběrový kartáček a zkumavka (příloha 3). Bukální stěr byl
proveden speciálními sterilními kartáčky, které byly po setření vloženy do zkumavky
s víčkem. Pro odběr vzorků bylo nezbytné dodržet níže uvedené zásady:
-

čistota úst - 30 min před odběrem nesměly vyšetřované osoby pít, kouřit a čistit
si zuby,

-

zabránit kontaminaci vzorku předměty v okolním prostředí,

-

skladovat vzorky v lednici před jejich transportem do laboratoře (předejde se

jejich znehodnocení – rozpadu DNA na menší molekuly nebo případnému
bakteriálnímu znehodnocení).
Získané vzorky byly důkladně popsány a odvezeny do genetické laboratoře, kde
byla následně provedena genotypová analýza.
Výkonnostní třídy jsou udělovány podle umístění v žebříčku ČŠS následovně: prvních 10 % (1.
výkonnostní třída), dalších 20 % (2. výkonnostní třída), dalších 40 % (3. výkonnostní třída). Zbylí
(posledních 30 %) šermíři nemají udělenu žádou výkonnostní třídu (Český šermířský svaz, výnos STK č.
13).
1
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4.2.1 Izolace DNA
Prvním krokem zahajujícím práci s genetickým materiálem je izolace DNA ze
získaného vzorku kombinací fyzikálních a chemickým metod. Jde o proces směřující
k uvolnění DNA z buněk. Prvním krokem je lyze buněk pomocí lyzačního pufru, který
obsahuje detergenty, které rozpouští membrány a denaturují bílkoviny. Přidáním
proteinázy K dochází ke štěpení bílkovin (včetně histonů vázajících se na DNA) u
uvolnění DNA. K buněčnému lyzátu je přidán ethanol, který se naváže na DNA a
zajišťuje její nekovalentní vazbu na silikagel v dalším kroku. Po důkladném promíchání
je směs umístěna do zkumavky se silikagelovou membránou, kde se uvolněná DNA po
centrifugaci zachycuje. Následuje střídání promytí vysokoiontovým a nízkoiontovým
pufrem s centrifugací a celý proces je zakončen přidáním elučního roztoku (např. vody)
do zkumavky a konečnou centrifugací.

4.2.2 Metody vyšetření polymorfismů
Vyšetření polymorfismů sledovaných genů bylo provedeno několika různými
diagnostickými metodami. Důvodem zvolení různých postupů diagnostiky byla
odlišnost v umístění mutace, délce šetřeného fragmentu nebo typu mutačních změn
DNA.

Polymerázová řetězová reakce (PCR – polymerase chain reaction)
PCR je metoda používaná k množení specifického úseku DNA (in vitro) a je to
základní metoda, na jejímž principu je založena většina molekulárně genetických
vyšetření. Základem je syntéza úseků DNA podle templátu za účasti DNA-polymerázy
na principu komplementarity bází. V prvním kroku je molekula DNA denaturovaná
účinkem vysoké teploty (95 °C, 2-5 min) na jednořetězcová vlákna, která slouží jako
templát. V dalším kroku zvaném „annealing“ (připojení) dochází k hybridizaci dvou 15
– 25 nukleotidových oligonukleotidů vymezujících amplifikovanou oblast na oba
řetězce DNA (teplota 50-65 °C, 30-90 s). Závěrečný krok, při kterém se syntetizuje
komplementární řetězec DNA dle principu komplementarity dusíkatých bází, probíhá
při teplotě 72 °C zhruba 2 - 5 minut.
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Sekvence použitých primerů byly navrženy pomocí software Primer3 nebo
získány z odborné literatury. Pro amplifikaci každého analyzovaného úseku byla
provedena optimalizace annealingové teploty za použití gradientového termocykléru.

PCR v reálném čase (RT-PCR - Real time PCR)
Metoda RT – PCR umožňuje přesnou kvantifikaci produktu (hledané sekvence
DNA) za využití nárůstu fluorescence během reakce. Průběh RT-PCR je obdobný jako
u konvenční PCR, kde základem je opakující se denaturace templátu, hybridizace
primerů a syntéza nových segmentů DNA. Do reakční směsi jsou navíc přidány
fluorescenční molekuly a fluorescence je měřena v každém cyklu. Se zvyšující se
koncentrací produktu v reakční směsi se zvyšuje intenzita fluorescenčního záření. Tato
metoda byla využita k vyšetření polymorfismu GA genu CNTF (příloha 4) za využití
fluorizační značené sondy (TaqMan sondy) vázající se na střední část amplikonu
obsahující analyzovaný polymorfismus. Stanovení přítomnosti konkrétní varianty
polymorfismu bylo na základě detekce amplifikační křivky specifické pro danou
variantu. Pokud křivka přesáhla linii stanovenou jako threshold (šum), lze hovořit o
přítomnosti šetřené alely.

Fragmentační analýza - horizontální gelová elektroforéza
Gelová elektroforéza detekuje na základě délky jednotlivých velkých fragmentů
molekuly DNA (desítky až tisíce bp). Využívá se pohybu záporně nabitých molekul
DNA v elektrickém poli směrem ke kladné elektrodě, přičemž vhodným nosičem je gel
tvořený

agarózou.

Nutností

bylo

obarvení

směsi

interkalačním

činidlem

ethidiumbromidem a vizualizace v UV světle (příloha 5). Pro odhad velikosti
pozorovaných fragmentů DNA byl do první a poslední jamky gelu nanesen tzv.
velikostní marker (ladder) o definované velikosti jednotlivých fragmentů. Zmíněná
metoda byla využita pro detekci polymorfismu I/D genu ACE.
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Fragmentační analýza – kapilární gelová elektroforéza
Tato metoda využívá k identifikaci sledovaných polymorfismů jednotlivých
fragmentů DNA, které jsou fluorescenčně značeny již během selektivní PCR. Výše
popsaná metoda PCR připravila fragmenty tak, aby byl značený jeden primer z každého
páru. Elektroforézou jsou jednotlivé fragmenty rozděleny v kapiláře podle své délky a
při průchodu laserovým paprskem dojde k vyzáření signálu, který je zaznamenán
detektorem. Závěrečnou analýzou se získává elektroforogram (příloha 6) s kombinací
píků příslušného polymorfismu sledované DNA, kde intenzita signálu (fluorescence) je
znázorněna výškou píků (osa Y) a délka fragmentů je vyjádřena na ose X.

Denaturační kapilární elektroforéza - DCE
Metoda je založena na detekci mutací za použití metody PCR a následné analýzy
pomocí denaturační kapilární elektroforézy (DCE). Princip metody spočíval v separaci
homoduplexů (kompletní původní molekuly DNA pro obě varianty polymorfismu) a
heteroduplexů (molekuly DNA vzniklé spojením rozdílných vláken nesoucích různé
varianty polymorfismu) vzniklých denaturací a následnou pomalou reasociací směsi.
Analýza vzniklé směsi pomocí kapilární elektroforézy za specifické teploty vykazovala
buď jeden pík v přítomnosti jedné alely (homozygot) nebo čtyři píky v přítomnosti dvou
různých alel (heterozygot).

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů (RFLP – restriction fragment lenght
polymorphism)
Podstatou metody RFLP bylo enzymatické štěpení molekul DNA ve specifickém
restrikčním místě s využitím restrikčních endonukleáz. Jsou dvě možnosti použití. Buď
jsou použity restrikční endonukleázy rozeznávající místo s mutací, nebo místo bez
mutace. Vzniklé fragmenty lze analyzovat pomocí gelové elektroforézy v podobě různě
silných a početných proužků. Ve výsledném hodnocení se sleduje počet proužků na
gelové tabulce (příloha 7).
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4.3

Metoda pro zjištění úrovně anaerobního výkonu WT30
Pro diagnostiku anaerobních schopností byl využit 30s Wingate test (dále jen

WT30), který byl proveden na kalibrovaném bicyklovém ergometru Monark 824E
(MONARK, Vansbro, Švédsko) s připojením na počítač. Zahájení testu předcházelo
rozcvičení na ergometru na úrovni srdeční frekvence 120 tepů/min s postupným
zvyšováním frekvence šlapání s minimálním odporem, který se změnil v okamžiku
dosažení maximální frekvence otáček. Po dosažení této hodnoty došlo k zahájení 30
s testu s brzdícím odporem 6W/kg, který byl závislý na hmotnosti jedince a
představoval 0,106 kg/kg (Vandewalle, Peres, Heller, & Monod, 1985). Testované
osoby byly instruovány, aby test prováděly s maximálním úsilím po dobu 30 vteřin.
Měření WT30 probíhalo v Biomedicínské laboratoři FTVS UK v období měsíců května
a června (2012), v době vrcholu závodního období.
S ohledem na komparaci výsledků z WT30 a polymorfismů byly využity
hodnoty, které úzce souvisí maximálními rychlostně-silovými předpoklady. Sledovány
byly hodnoty výkonu vyjádřené jako maximální anaerobní výkon ve wattech (Pmax; W)
a relativní maximální výkon vůči hmotnosti vyjádřený ve wattech na kilogram tělesné
hmotnosti (Pmax/kg; W/kg), které se zjišťovaly v nejlepším pětivteřinovém intervalu.
Dále byla sledována celková vykonaná práce v testu (AnC; kJ), hodnoty maximálního
počtu otáček (RPT) a vrcholová koncentrace laktátu v krvi (LApeak). Všechny zjištěné
hodnoty byly porovnány s vyšetřenými polymorfismy.

4.4

Metoda pro zjištění výkonu ve specifických motorických testech a aktivace

vybraných svalů

Tato část práce je zaměřena na objasnění postupů při zjišťování výkonů
dosažených ve specifických testech (reakční doba jednoduchá na vizuální podnět,
rychlost přímého bodu, reakční doba při výpadu, pohybový čas výpadu, celková
rychlost

výpadu,

specifický

člunkový

test).

Prostřednictvím

povrchové

elektromyografie byla sledována rychlost aktivace vybraných svalů (m. rectus femoris
na odrazové straně a m. deltoideus pars anterior na výpadové straně). Uvedené svaly
byly pro měření vybrány na základě doporučení Balkó (2016), který uvádí, že oba
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zmíněné svaly jsou při výpadu zapojovány v přirozené posloupnosti z důvodu zajištění
stabilizace těla před provedením pohybu (m. rectus femoris a následně m. deltoideus).
Měření probíhalo v prostorách šermířské haly SC Praha a USK Praha a v prostorách
sportovního centra Mladosť (Bratislava) v období měsíce května a června (2012 a 2013)
Průběh a organizace měření při využití specifických motorických testech bude
prezentován v následujícím pořadí: jednoduchá reakční doba, rychlost přímého bodu,
rychlost výpadu a specifický člunkový test. V návaznosti na specifické testy bude
objasněna problematika postupů využitých při měření aktivace vybraných svalů při
výpadu. Pro měření jednoduché reakční doby, pohybového času přímého bodu, reakční
doby při výpadu, pohybové rychlosti výpadu a celkové rychlosti výpadu bylo využito
zařízení Fitrosword (Fitronic, s.r.o., Bratislava) a software SWORD. Technické
specifikace zařízení použitých při těchto měřeních jsou uvedeny v příloze 8.

4.4.1 Procedura měření při využití specifických motorických testů
Jednoduchá reakční doba
Při měření jednoduché reakční doby (JRD) stáli testovaní šermířive střehové
pozici (obrázek 4.1A). Číšku kordu měli šermíři položenou na vodorovné překážce. Při
rozsvícení červené LED diody provedli přímý bod extenzí v loketním kloubu a zasáhli
terč (obrázek 4.1B a 4.2). Reakční dobu lze v tomto ohledu považovat za motorickou
reakci ozbrojené paže.

Obrázek 4.1 Pohyb paže ve střehové pozici při měření jednoduché reakční doby
VP – vodorovná překážka; SP – svislá překážka; A – testovaná osoba stojí ve stehové pozici; číška kordu
na VP; B – testovaná osoba na základě výskytu podnětu zasahuje terč nebo nereaguje žádným pohybem

100

Obrázek 4.2 Zasažení terče

Všechny testované osoby měly provést daný pohyb z téže pohybové vzdálenosti,
která byla určena 125 cm od zásahového terče. Do tohoto místa byla umístěna
vodorovná překážka. Stejně jako Williams a Walmsley (2000a, 2000b) byl střed terče
umístěn ve výšce mečovitého výběžku hrudní kosti testované osoby ve vzpřímeném
postoji.
V případě rozsvícení červené LED diody, kdy měli šermíři provést pouze přímý
bod, se dioda rozsvítila 20 krát po sobě. Na základě doporučení Tanaka, Hasegawa,
Kataoka, a Katz (2010) byly u jednoduché reakce vyloučeny hodnoty přesahující 1000
ms. Vyloučeny byly také hodnoty pod úrovní 100 ms, které označují Iida, Miyazaki, a
Uchida (2010) jako anticipační. Pro statistické zpracování bylo využito 15 po sobě
jdoucích správných pokusů, které nebyly považovány za anticipační ani chybné.

Rychlost přímého bodu
Při měření rychlosti přímého bodu bylo využito hodnot zjištěných z měření RD.
Rychlost přímého bodu byla sledována od okamžiku, kdy číška kordu opustila
vodorovnou překážku a končila okamžikem zasažení terče. Rychlost přímého bodu byla
tedy vypočítána odečtením reakční doby od celkové doby potřebné pro zasažení terče
(doba od výskytu podnětu po zasažení terče). Pro další zpracování bylo opět využito 15
po sobě následujících pokusů, které nebyly považovány za anticipační ani chybné.
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Reakční doba, pohybová rychlost a celková doba výpadu
Podobně tomu bylo i v případě zjišťování proměnných při výpadu. Šermíř ve
střehové pozici (obrázek 4.3A) měl po rozsvícení červené LED diody zasáhnout
zásahový terč (obrázek 4.3B) z předem vymezené pohybové vzdálenosti. Stejně jako u
JRD je reakční doba při výpadu (RDV) chápána jako motorická reakce. V tomto
případě byla testovaná osoba (respektive nejbližší okraj vnitřní části chodidla
vzdálenějšího od terče), stejně jako ve studiích Williams a Walmsley (2000a, 2000b),
vzdálena od zásahového terče v předem vymezené vzdálenosti (koeficient 1,5 x výška
testované osoby). Tato pohybová vzdálenost, určená místem průsečíku svislice
směřujícího kolmo od středu zásahového terče k podložce, eliminovala možné výškové
odlišnosti mezi testovanými osobami. Střed zásahového terče byl umístěn ve výšce
mečovitého výběžku testované osoby ve vzpřímeném postoji. Při tomto měření
generoval software SWORD 20 podnětů stejně jako pro RD (rozsvítila se červená LED
dioda). Pohybová rychlost výpadu (PRV) byla vypočítána stejným způsobem jako
v případě měření rychlosti přímého bodu (doba od opuštění číšky z vodorovné překážky
po zasažení terče). Součtem hodnot pohybové rychlosti výpadu (PRV) a reakční doby
při výpadu (RDV) byla získána hodnota celkové doby provedení výpadu (CRV).
Hodnota RDV je tedy čas od okamžiku rozsvícení červené LED diody do okamžiku
pohybu číšky přes vodorovnou překážku. Každá testovaná osoba měla k dispozici pět
zkušebních pokusů, které předcházely vlastnímu měření. Mezi pokusy a měřením byl
stanoven tříminutový interval odpočinku pro vyloučení vlivu únavy. Chybné a
anticipační pokusy u RDV byly určeny stejně jako v případě měření JRD. Pro statistické
zpracování dat bylo využito u všech proměnných prvních 15 korektních pokusů.

Specifický člunkový test (SČT)
Pro zjištění úrovně rychlostních předpokladů šermířů byl zvolen specifický
člunkový test podobně jako v předchozích studiích (Iglesias & Rodríguez, 2008;
Tsolakis & Vagenas, 2010). Testovaná osoba stála před zahájením měření ve střehové
pozici za základní linií (5 cm široká čára z lepicí pásky). Po signalizaci (povel „start“)
se šermíř prostřednictvím „korektních“ posunů (šermíři nesměli skákat a museli mít
vždy aspoň jednu nohu v kontaktu s podložkou) přemístil na koncovou linii, které se
dotkl nohou a následně se vrátil prostřednictvím odsunů zpět k základní linii. Základní a
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koncová linie byly od sebe vzdálené 5 metrů. Pro úspěšné splnění testu musela
testovaná osoba prostřednictvím posunů a odsunů překonat celkovou vzdálenost 30
metrů. Pro určení konce testu byl rozhodující okamžik došlapu zadní nohy šermíře na
základní linii. Každý subjekt absolvoval tento test 2x s třicetiminutovou pauzou pro
odpočinek. Pro statistické zpracování bylo využito lepšího času z těchto dvou měření.
Pro měření byly využity digitální stopky. Šermíři se pohybovali vždy po linoleu.

4.4.2 Procedura měření při zjišťování aktivace svalů při výpadu
Pro měření rychlosti aktivace svalů bylo využito zařízení ME6000 (MEGA
Electronics, Ltd., Finsko). Technické specifikace zařízení použitých při těchto měřeních
jsou uvedeny v příloze 9. Zařízení ME6000 bylo nastaveno na vzorkovací frekvenci
1000 Hz. Aby bylo možné zjistit aktivaci svalu při zahájení výpadu vzhledem
k rozsvícení LED diody v software MegaWin, byl dodatečně doplněn interfejs systému
Fitrosword o výstup, díky němuž byl v okamžiku rozsvícení červené LED diody (log0 =
5 V) označen v záznamu EMG marker, poté opět došlo k přepnutí do normálního
režimu (log1 = 5 V). Stejně tomu bylo i v případě zasažení terče (opět došlo k označení
místa v EMG záznamu markrem).
Pro zpřehlednění zkoumaných proměnných byly ve vztahu k měření aktivace
svalů označeny strany, které souvisí s pohybem šermíře vzhledem k zásahovému terči.
Strana blíže terči byla v této souvislosti označena za výpadovou a strana vzdálenější od
terče byla označena jako odrazová. Na základě doporučení předchozích publikací
(Balkó, 2016; Schmidt & Wrisberg, 2008; Williams & Walmsley, 2000a, 2000b) byly
v práci sledovány pouze dva svaly, které jsou podle autorů aktivovány v přirozené
posloupnosti (m. rectus femoris na odrazové dolní končetině a následně m. deltoideus
pars anterior na výpadové straně). Uvedená posloupnost souvisí se zajištěním stability
šermíře před zahájením pohybu. Po rozsvícení příslušné (červené) LED diody měly
testované osoby provést výpad ze střehové pozice (obrázek 4.3A) a zasáhnout zásahový
terč (obrázek 4.3B).
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Obrázek 4.3 Průběh pohybu při měření aktivace svalů při výpadu
VP – vodorovná překážka; A – testovaná osoba stojí ve stehové pozici; číška kordu na VP; B – testovaná
osoba na základě výskytu podnětu provede výpad a zasáhne terč

Aktivace vybraných svalů byla registrována pomocí povrchové elektromyografie
(SEMG). Měření zahrnovalo 20 pokusů (výpadů), mezi nimiž byl stanoven interval
odpočinku maximálně 15-20 vteřin. Pro analýzu dat bylo zpracováno prvních 15
korektních pokusů (zpracována byla data odpovídající správným pokusům při měření
RDV). Pro určení časové aktivace byla zvolena metoda prahování vztaženého
k lokálnímu maximu EMG obálky ve sledované fázi, jak doporučují Špulák et al.
(2012). Obálka byla ze signálu EMG převedeného do absolutní hodnoty získána pomocí
dolní propusti (mezní frekvence propustného pásma 3,6 Hz). Před výpadem stály
testované osoby ve střehové pozici, kdy aktivita svalů měla odlišnou frekvenci.
Vzhledem k této skutečnosti musela být na základě doporučení Balkó et al. (2016a)
určena tzv. „umělá“ základní linie, která odpovídala průměrné hodnotě signálu
v intervalu 550 ms před zahájením výpadu (před výskytem červené LED diody).
V okamžiku, kdy přesáhla amplituda signálu 20 % lokálního maxima od této „umělé“
základní linie a pokud měl signál vzestupnou tendenci, která trvala minimálně 50
milisekund2, byl sval považován za aktivovaný. Hodnota rozlišitelnosti časové aktivace
jednotlivých svalů byla stanovena na 10 milisekund. Podobně určili práh Hug a Dorel
(2009) nebo Pavelka (2011).

2

Podle doporučení De Luca (1997) nebo Krobota a Kolářové (2011)
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Z míst určených pro aplikaci elektrod bylo odstraněno ochlupení a následně
došlo k očištění tohoto místa abrazivní pastou a odmaštění lihobenzínem. Použité
elektrody měly Ag/AgCl senzor překrytý vlhkým gelem. Měřící gelová oblast byla 154
mm2 a vzdálenost mezi středy dvou elektrod byla vždy 34 mm. Elektrody byly
aplikovány (po expertním posouzení vhodných míst fyzioterapeutem) vždy na střed
bříška vybraného svalu ve směru svalových vláken, jak doporučuje SENIAM nebo
Criswell (2011). Předzesilovače byly umístěny ke kůži testovaných osob pomocí pásky,
čímž došlo k eliminaci ovlivnění signálu potenciální změnou jejich pozice. Zemnící
elektrody byly použity podle doporučení Konrad (2005).
Data byla zaznamenána v softwaru MegaWin. Podobně jako Balkó (2016) byl
měřený signál v záznamovém zařízení hardwarově filtrován frekvenční filtrací 15 - 500
Hz a převeden do digitální podoby vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Tento digitální signál
byl následně rektifikován (převeden do absolutních hodnot). Časová aktivace svalů byla
identifikována pomocí skriptů v programu Matlab (verze R 2012b). Pro potřeby dalšího
zpracování byl vypočítán aritmetický průměr, medián a směrodatná odchylka.

4.5

Statistické analýzy dat
Pro potřeby statistického zpracování výsledků genetického vyšetření a

motorických testů bylo využito specifických postupů, které s touto problematikou
souvisí. V následujícím textu jsou popsány statistické postupy používané při analýze
jediného SNP (single nukleotid polymorphism). Před vztahovou analýzou genetických
polymorfismů byla provedena deskriptivní analýza stanovující genotypovou a alelovou
frekvenci. Na základě této analýzy došlo k následnému ověření dat v HardyWeibergově rovnováze (HWE), jak je vidět v obrázku 4.4. HWE posuzuje závislost
mezi alelami (Petr, 2015; Solé, Guinó, Valls, Iniesta, & Moreno, 2006).
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Obrázek 4.4 Deskriptivní analýza SNP a ověření HWE (Sole et al., 2006)

4.5.1 Stanovení Hardy-Weinbergovy rovnováhy
Hardy-Weinbergův zákon, který byl publikován jako matematický vztah mezi
alelovými a genotypovými četnostmi v roce 1908, je nezbytnou součástí populační
genetiky (Snustad & Simmons, 2009). Petr (2015, 34) definuje HWE jako zákon, který
říká, že „alelické a genotypové frekvence jsou v rovnováze, tj. zůstávají konstantní
z generace na generaci, dokud nenastanou procesy, které je změní“. Předpokladem jeho
platnosti je, že mezi členy populace dochází vzhledem k danému genu k náhodnému
oplození a že vzniklé zygoty mají stejnou šanci na přežití do stádia dospělosti a
reprodukci dalších členů populace. Pokud jsou dodrženy tyto klíčové podmínky,
zůstávají Hardy-Weinbergovy genotypové i alelové četnosti z generace na generaci
stejné (Snustad & Simmons, 2009). Petr (2015) doplňuje, že porušením jedné nebo více
z výše uvedených podmínek, vykazuje bialelický lokus odchylku od HWE. Hosking et
al. (2004) uvádí, že častěji je odchylka od HWE způsobena chybami během
genotypizace, proto je nezbytné u každého lokusu stanovit HWE. Pokud daný lokus
nedosahuje HWE, měl by být znovu ověřen nebo vyřazen z dalšího zpracování
asociační analýzou, aby nedošlo ke zkreslení významu asociace. Petr (2015) doplňuje,
že se ve většině populací očekává platnost HWE, protože informace o migraci, mutaci,
výběru partnera nejsou často dostupné a náhodnost při rozmnožování se předpokládá.
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V souvislosti s využitím HWE platí tento princip: jestliže mají alely A a a
četnosti p a q, pak se ve velké populaci objevují četnosti tří genotypů p2 (AA), 2pg (Aa)
a q2 (aa), které zůstávají ve stavu genetické rovnováhy (Snustad & Simmons, 2009).
Dále platí, že frekvence tří genotypů AA, Aa a aa odpovídá binomické distribuci (p +
q)2 = q2 + 2pq + p2. Očekávané frekvence genotypů jsou tedy spočítány pomocí vzorce
HWE: 1 = q2 + 2pq + p2. Alelické frekvence jsou vypočítány pomocí frekvencí
pozorovaných genotypů a nakonec jsou odvozeny předpokládané frekvence genotypů.
Pomocí Chí-kvadrát testu na jednom stupni volnosti (kritická hodnota pro jeden stupeň
volnosti je 3,841) jsou porovnány očekávané frekvence s pozorovanými frekvencemi:
χ2 = ∑

(𝑝𝑜𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛é−𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛é)2
𝑜č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛é

(Petr, 2015; Snustad & Simmons, 2009; Sole et al.,

2006). Nulová hypotéza je testovaná pro statisticky nevýznamný rozdíl v distribuci
frekvencí očekávaných a pozorovaných genotypů a nesignifikantní p hodnota poukazuje
na HWE, což je pro další zpracování dat nezbytné. Signifikantní hodnota p je znakem
odchýlení od HWE a zjištěné genotypy by měly být znovu vyšetřeny (Petr, 2015).

4.5.2 Komparace

výsledků

motorických

testů

a

výskytu

polymorfismů

sledovaných genů

Pro potřeby statistického zpracování výsledků bylo využito webové aplikace
Test Chí-kvadrát nezávislosti v kontingenční tabulce (Kábrt, 2011), programu Microsoft
Excel 2010 a online software pro statistickou analýzu v genetice SNPStats (Solé et al.,
2006). Byly hodnoceny závislosti (na hladině významnosti p < 0,05) mezi frekvencí
genotypů a alel u skupiny šermířů a obecné populace (Chí kvadrát test nezávislosti
v kontingenční tabulce). Následovala analýza asociací mezi zjištěnými SNP
a konkrétními hodnotami proměnných ze všech motorických testů založena na lineární
nebo logistické regresi. Ze statistického hlediska jsou polymorfismy považovány jako
kategorické proměnné s konkrétní úrovní pro každý genotyp, přičemž za referenční
kategorii byla považovaná nejfrekventovanější homozygotní forma. K porovnání
průměrů tří skupin genotypů byla použita analýza rozptylu (ANOVA). Základem byla
F-testovací

statistika

rozdílnosti

skupinových

průměrů

a

nulová

hypotéza

předpokládala, že všechny skupiny mají v základním souboru stejnou střední hodnotu.
Pokud se průměry nelišily významně, usuzovali jsme, že faktory (genotyp) neměly na
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závisle proměnnou (výsledky testu) vliv. Pro porovnání průměrů dvou skupin genotypů
(jeden zvolený genotyp vůči kombinaci dvou genotypů zbývajících) byl použit
nepárový t-test (Hendl, 2009; Miyamoto-Mikami et al., 2017).
Podle Mazzuca et al. (2015) a Solé et al. (2006) existuje pro každý sledovaný
polymorfismus (zjištěné genotypy) několik modelů dědičnosti, které sledují vztahy mezi
jednotlivými genotypy nebo jejich kombinacemi vzhledem k referenčnímu genotypu
(obrázek 4.5). Pro přehlednost je využito znaků R (původní, referenční alela) a X
(variantní, mutantní alela).
Prvním nejobecnějším modelem je tzv. kodominantní model (KM – codominant
model), který předpokládá, že ani jedna z alel není dominantní a každý genotyp
poskytuje různou míru účinku. Model porovnává heterozygoty (RX) a homozygoty
variantní alely (XX) genotypu s nejfrekventovanější alelou (RR). Tento model odhaduje
poměry šancí (ORs) pro heterozygota a homozygota variantní alely k referenčnímu
homozygotu.
Další možností je tzv. dominantní model (DM – dominant model), který uvažuje
o jediné kopii variantní alely, jež může dostatečně upravit působení genotypu a
předpokládá, že heterozygot a homozygot variantní alely (RX a XX) mají stejný
fenotypový účinek. Je tedy možné porovnat tyto dva genotypy k referenčnímu
homozygotu (RR).
Tzv. recesivní model (RM - recessive model) předpokládá, že jsou nutné dvě
kopie variantní alely ke změně efektu. Z toho důvodu by pak měli mít heterozygotní a
homozygotní genotypy (standardní alely, tedy RX a RR) stejný účinek a je možné tyto
dva genotypy porovnat k homozygotu variantní alely (XX).
Superdominantní

model

(SDM

–

over-dominant

model)

zvýhodňuje

heterozygoty a porovnává účinek heterozygotního genotypu (RX) k oběma genotypům
v podobě homozygotů s referenční i variantní alelou (tedy RR, XX).
Posledním doplňkovým modelem je tzv. aditivní model (AM – log-additive
model), který předpokládá, že každá kopie variantní alely (X) modifikuje efekt již
v aditivní formě, potom má mutantní homozygot dvakrát silnější efekt než heterozygot.
Porovnává se kombinace dvou genotypů s variantní alelou s váhou 2 a 1 (tedy 2XX +
RX) k homozygotu s referenční alelou (RR).
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Obrázek 4.5 Statistická analýza polymorfismu NOS3 Glu298Asp a celkové rychlosti
pohybu (Sole et al., 2006)

Tyto modely byly vytvořeny pro zvýšení genetické síly. Intervaly spolehlivosti
pro 95 % byly vypočteny pro každou kategorii ve srovnání se skupinou největšího
možného

genetického

zatížení.

Hodnoty

p

byly

odvozeny z testu

poměru

pravděpodobnosti a k výběru genetického modelu bylo použito Akaike informačního
kritéria (AIC), které svou hodnotou nejlépe odpovídá porovnávaným datům, tzn. čím
nižší hodnota, tím vhodnější model (Ricci, Malacrida, Zanchetta, Montagna, Giaquinto,
& De Rossi, 2009). Za statisticky významné rozdíly byly považovány výsledky, kde
hodnota p byla nižší než 0,05.
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5

VÝSLEDKY

Výsledky práce jsou rozděleny do tří základních oblastí. Výskyt sledovaných
polymorfismů u skupiny šermířů s porovnáním rozložení v kavkazoidní populaci
(běloši). V této části jsou zpracovány výsledky z genetické laboratoře celé skupiny
šermířů. Je sledována frekvence zastoupení jednotlivých genotypů a alel u šermířů a
porovnána s informacemi o rozložení polymorfismů v kavkazoidní populaci. V další
části jsou porovnány výsledky z měření anaerobního výkonu prostřednictvím WT30
(Pmax, Pmax/kg, AnC, RPT, LApeak) s výsledky zjištěných genotypů. Dále budou
porovnávány výsledky z měření specifických motorických testů a rychlostí aktivace
vybraných svalů se zjištěnými polymorfismy.

5.1

Porovnání frekvence alel a genotypů vyšetřených polymorfismů mezi

šermíři a obecnou bělošskou populací

V následující části práce jsou porovnány frekvence alel a genotypů jednotlivých
polymorfismů u sledované skupiny šermířů s frekvencí alel a genotypů obecné populace
kavkazoidního typu. Ke každému genu je stanovená HWE s příslušnou hodnotou p.
Souhrnný přehled zjištěných frekvencí jednotlivých genotypů a alel je shrnut do tabulky
v příloze 10.

Polymorfismus I/D genu ACE
Frekvence genotypů genu ACE ID se u skupiny šermířů vyskytují v
procentuálních hodnotách uvedených obrázku 5.1. Zjištěná frekvence alel (I 53 %; D 47
%) a genotypů u skupiny šermířů splňuje HWE (p = 0,72). V obecné bělošské populaci
podle Pescatello et al. (2006) dosahuje frekvence I alely 50 % stejně jako alela D.
Porovnáním frekvencí genotypů a alel mezi skupinou šermířů a obecnou kavkazoidní
populací nebyly odhaleny žádné významné rozdíly.
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II
30%

DD
23%

ID
47%

Obrázek 5.1 Frekvence genotypů ACE ID u skupiny šermířů
II
25%

DD
25%

ID
50%

Obrázek 5.2 Frekvence genotypů ACE ID v bělošské populaci (Pescatello et al., 2006)

Polymorfismus R577X genu ACTN3 a polymorfismus AG (rs2229455) genu
ACTN3
Frekvence alely R, u které se předpokládá pozitivní vliv na rychlostní
schopnosti, se u skupiny šermířů vyskytuje s frekvencí 60 %, což je o 4 procenta více
než v bělošské evropské populaci, kde dosahuje 56 % (Yang et al., 2003). Zastoupení
homozygotního genotypu RR je tedy vyšší stejně jako frekvence heterozygotů (obrázky
5.3, 5.4) ve srovnání s obecnou populací kavkazoidního typu. Rozložení genotypových
frekvencí odpovídá HWE (p = 0,71). Mezi soubory nebyly zjištěny významné rozdíly.

XX
13%

RR
33%

RX
54%

Obrázek 5.3 Frekvence genotypů polymorfismu R577X ACTN3 u skupiny šermířů
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RR
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Obrázek 5.4 Frekvence polymorfismu R577X ACTN3 u evropské bělošské populace
(Yang et al., 2003)

Při vyšetření genu ACTN3 zjistila genetická laboratoř (Genomac výzkumný
ústav, s.r.o) ještě jeden polymorfismus A → G (rs2229455), který podle jejich tvrzení
nebyl přítomen u žádného dalšího vzorku v jejich databázi. U skupiny šermířů byl
zjištěn heterozygotní genotyp AG s frekvencí 27 %. Zjištěná alela G se u šermířů
vyskytuje ve 13 %. Rozložení genotypů odpovídá HWE (p = 0,99). V dostupných
studiích nebyl zatím tento typ polymorfismu v genu ACTN3 popsán.

AG
27%

GG
0%

AA
73%

Obrázek 5.5 Frekvence genotypu A → G (rs2229455) genu ACTN3 u šermířů

Polymorfismus +9/-9 genu BDKRB2
Frekvence polymorfismu +9/-9 BDKRB2je rozdílná mezi skupinami šermířů a
obecnou bělošskou populací. Vyšší je frekvence alely -9 (příloha 10), která dosahuje 52
% na rozdíl od bělošské populace, kde frekvence dosahuje 46 % (Petr, 2015; Sawczuk
et al., 2013). V porovnání rozložení genotypu je možné shledat největší rozdíl
v homozygotním genotypu -9/-9, kde frekvence genotypu u šermířů dosahuje 30 %
(obrázek 5.6), což je o 9 % více než u bělošské populace (obrázek 5.7). Opačných
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hodnot bylo dosaženo u heterozygotů, kde frekvence genotypu dosahuje 43 % u šermířů
a 50 % u bělošské populace (Petr, 2015; Sawczuk et al., 2013). Rozložení genotypů u
skupiny šermířů odpovídá HWE (p = 0,48). Mezi zjištěnými frekvencemi genotypů ani
frekvencemi alel nebyly nalezeny žádné významné rozdíly.

+9 / +9
27 %

-9 / -9
30%

+9 / -9
43%

Obrázek 5.6 Frekvence polymorfismu +9/-9 genu BDKRB2 u skupiny šermířů

+9 / +9
29%

-9 / -9
21%

+9 / -9
50%

Obrázek 5.7 Frekvence polymorfismu +9/-9 genu BDKRB2 u skupiny bělošské
populace (Petr, 2015; Sawczuk et al., 2013)

Polymorfismus G1357A genu CNTF
Genotypová a alelová frekvence polymorfismu G1357A CNTF se mezi skupinou
šermířů a běžnou bělošskou populací významně neliší. Vyšší je frekvence alely A, která
dosahuje 17 % u skupiny šermířů (G 83 %), oproti obecné kavkazoidní populaci, kde
alela A dosahuje 13 % a alela G 87 % (Roth et al., 2001). Vzácná alela A se v podobě
homozygotního genotypu vyskytuje ve 3 % u šermířů a ve 2 % u běžné bělošské
populace. V porovnání rozložení genotypu je možné shledat největší rozdíl u skupiny
homozygotů GG, kde frekvence genotypu dosahuje 70 % u šermířů (obrázek 5.8), což
je o 7 % méně než u bělošské populace (obrázek 5.9). Opačných hodnot bylo dosaženo
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u skupiny heterozygotů, kde frekvence genotypu GA dosahuje 27 % u šermířů a 21 % u
běžné bělošské populace (Roth et al., 2001). Rozložení genotypů a alel u skupiny
šermířů odpovídá HWE (p = 0,99).

GA
27%

AA
3%

GG
70%

Obrázek 5.8 Frekvence genotypů polymorfismu G1357A genu CNTF u šermířů

GA
21%

AA
2%

GG
77%

Obrázek 5.9 Frekvence genotypů polymorfismu G1357A genu CNTF v bělošské
populaci (Roth et al., 2001)

Polymorfismus C34T genu AMPD1
Výsledky frekvence rozložení genotypů u polymorfismu AMPD1 C34T vyšly
s malými odchylkami bez statisticky významného rozdílu (obrázky 5.10 a 5.11). U
skupiny šermířů se homozygotní genotyp alely C vyskytuje v 70% a u bělošské
populace v 74%. Heterozygoti jsou identifikováni ve 20 % u obecné populace a u
šermířů ve 22 %. Homozygoti alely T se u sledovaných šermířů nevyskytují. U bělošské
populace se vyskytují ve 4 % (Fedotovskaya et al., 2013). Rozložení genotypů u
skupiny šermířů odpovídá HWE (p = 0,99).
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CT
30%
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70%

Obrázek 5.10 Frekvence genotypů polymorfismu C34T genu AMPD1 u šermířů

TT 4%
CT
22%

CC
74%

Obrázek 5.11 Frekvence genotypů polymorfismu C34T genu AMPD1 v bělošské
populaci (Fedotovskaya et al., 2013)

Polymorfismus Glu298Asp genu NOS3
U genu NOS3 vyšly výsledky odlišné pouze ve frekvenci genotypů sledovaného
polymorfismu, ale bez signifikantního rozdílu. Vyšší frekvenci zastoupení měli šermíři
u obou skupin homozygotů. Na obrázku 5.12 je u skupiny šermířů jasně patrné, že
homozygoti pro alelu Asp dosáhli hodnoty 10 % a pro alelu Glu 60 % oproti obecné
populaci, kde je zjištěna frekvence u homozygotů 6 % (Asp) a 54 % pro homozygoty
alely Glu (obrázek 5.13). Zastoupení heterozygotního genotypu u šermířů je 30 %,
zatímco v obecné populaci 40 % (Szelid et al, 2015). Frekvence jednotlivých alel Asp a
Glu se nijak významně nelišila. Rozložení genotypů u skupiny šermířů odpovídá HWE
(p = 0,33).
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Obrázek 5.12 Frekvence genotypů polymorfismu Glu298Asp genu NOS3 u šermířů

Asp/Asp
6%

Glu/Glu
54%

Glu/Asp
40%

Obrázek 5.13 Frekvence genotypů u evropské bělošské populace (Szelid et al., 2015)

5.2
Komparace výsledků anaerobního výkonu WT30 se zjištěnými frekvencemi
genotypů sledovaných polymorfismů
V následující kapitole budou porovnány výsledky z laboratorního vyšetření
WT30 s výsledky zjištěných genotypů skupiny 20 šermířů ČŠS pomocí softwaru
SNPStats (Solé et al., 2006). V tabulkách jsou prezentovány průměry (směrodatné
odchylky) sledovaných proměnných. Hodnoty byly vzájemně porovnány podle
kodominantního modelu. V případě zjištění statisticky významného rozdílu byly
doplněny tabulky, které charakterizují vybrané proměnné vzhledem k dalším možným
kombinacím genotypů.
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Tabulka 5.1 Porovnání výsledků anaerobního testu WT30 u genů ACTN3 a ACE
ACTN3 R577X

Znak
n
Pmax

RR

RX

XX

6

11

3

1005 (46)

974 (21)

993 (106)

12,7 (0,5)

12,9 (0,4)

24,8 (1,4)

ACE ID
p

DD

ID

II

5

9

6

0,88

884 (70,9)

1051
(24,4)

962 (44,7)

0,043

11,8 (1,2)

0,44

12 (0,8)

13,2 (0,3)

12,3 (0,6)

0,23

23,8 (0,4)

23,6 (2,0)

0,68

22 (1,1)

25,4 (0,5)

23,6 (0,9)

0,033

51,8 (1,8)

52,2 (1,1)

47,8 (3,6)

0,30

49,8 (1,8)

52,8 (1,0)

50,6 (2,2)

0,43

11,0 (0,8)

9,7 (0,4)

8,0 (0,9)

0,034

9,1 (0,9)

10,6 (0,6)

9,4 (0,6)

0,25

[W]

Pmax/kg

p

[ W/kg ]

AnC
[ kJ ]

RPT
[n]

LApeak
[ mmol/l ]

Vysvětlivky: n – počet; Pmax – maximální anaerobní výkon; Pmax/kg – maximální anaerobní výkon přepočtený na
kg tělesné hmotnosti; AnC – anaerobní kapacita; RPT – počet otáček; LApeak – hladina laktátu; p –
pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy

Tabulka 5.1 reprezentuje výsledky WT30 u příslušných genotypů ACTN3
R577X a ACE ID podle kodominantního modelu. U polymorfismu ACTN3 R577X je
patrné, že významný rozdíl mezi výsledky všech genotypů byl nalezen u vrcholové
hladiny laktátu (p = 0,034) mezi genotypy RR a XX, přičemž homozygoti RR
dosahovali vyších hodnot. Při porovnání dalších možných kombinací genotypů (tabulka
5.2) byl u této proměnné nalezen signifikantní rozdíl i mezi genotypem RR a kombinací
RX-XX (tzv. dominantní model; p = 0,046), mezi genotypem XX a kombinací RR-RX
(tzv. recesivní model; p = 0,039). Významný rozdíl byl nalezen také u aditivního
modelu u vrcholové hladiny laktátu (p = 0,0087). S přihlédnutím k AIC se jeví jako
nejvhodnější aditivní model, který zdvojuje účinek recesivní alely X.
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Tabulka 5.2 Všechny modely dědičnosti u vybraných proměnných pro geny ACTN3 a
ACE
Mod
el

ACTN3

LApeak

ACE

Pmax

genotypy

p

AIC

genotypy

p

AIC

AnC
p

AIC

KM
n
DM
n
RM
n
SDM
n

RR – RX – XX
6 – 11 – 3

0,034

76,6

II – ID – II
7–9–4

0,043

248

0,033

88,5

RR – RX/XX
6 – 14

0,046

78,3

II – ID/DD
7 – 13

0,53

253

0,48

94

RR/RX – XX
17 – 3

0,039

78

II/ID – DD
16 – 4

0,05

249

0,046

90

RR/XX – RX
9 – 11

0,730

82,7

II/DD – ID
11 – 9

0,025

247

0,018

88,2

AM

---

0,0087

75

---

0,54

253

0,56

94,2

Vysvětlivky: n – počet; Pmax – maximální anaerobní výkon; AnC – anaerobní kapacita; LApaek – hladina laktátu;
p – pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy; AIC - Akaike informační kritérium; KM – kodominantní
model; DM – dominantní model; RM – recesivní model; SDM – superdominantní model; AM – aditivní model

U genu ACE ID vyšly významné rozdíly u více proměnných (Pmax, AnC). V
tabulce 5.2 je dobře patrné, že významné rozdíly byly zjištěny u Pmax i v dalších
modelech dědičnosti. U kodominantního modelu byl zjištěn rozdíl (p = 0,043) mezi
genotypem DD a ID, přičemž heterozygoti ID dosahovali nejvyšších hodnot Pmax. U
recesivního modelu byl shledán rozdíl mezi genotypem DD a kombinací genotypů ID a
II (p = 0,05). Významný statistický rozdíl byl identifikován i u superdominantního
modelu mezi kombinací homozygotů a heterozygoty (p = 0,025).
Významné rozdíly byly nalezeny u dosažených hodnot celkové vykonané práce
(AnC) mezi jednotlivými genotypy (tabulka 5.2). V kodominantním modelu byl zjištěn
rozdíl (p = 0,033) mezi genotypy DD a ID. Také v tomto případě heterozygoti ID
dosahovali vyšších hodnot. Dále byl zjištěn významný rozdíl u recesivního modelu
mezi genotypem DD a kombinací genotypů II a ID (p = 0,046) a superdominantního
modelu mezi kombinacemi homozygotů a heterozygoty (p = 0,018).
Tabulka 5.3 reprezentuje výsledky WT30 u polymorfismů BDKRB2 -9/+9 a
NOS3 Glu/Asp podle kodominantního modelu. Zajímavý výsledek dle zmíněného
dědičného modelu byl zjištěn pouze u polymorfismu NOS3 Glu/Asp pro hladinu laktátu
a to mezi genotypem Glu/Glu a Asp/Asp. Podrobnější výsledky v ostatních modelech
dědičnosti prezentuje tabulka 5.4.
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Tabulka 5.3 Porovnání výsledků anaerobního testu WT30 u genů BDKRB2 a NOS3
BDKRB2 +9/-9

Znak
n
Pmax

NOS3 Glu298Asp

-9/-9

-9/+9

+9/+9

6

9

5

1035 (33)

1004 (30)

897 (48)

12,7 (0,6)

13,1 (0,3)

25,1 (0,9)

p

Glu/Glu

Glu/Asp

Asp/ Asp

p

13

6

1

0,13

986 (24)

967 (53)

1102

0,60

11,8 (0,7)

0,18

12,6 (0,4)

12,8 (0,6)

12,6

0,97

24,3 (0,7)

22,6 (1,1)

0,19

24,0 (0,5)

23,7 (1,3)

26,6

0,53

51,5 (2,2)

52,7 (1,2)

49,1 (1,7)

0,33

51,2 (1,3)

52,1 (1,9)

50,7

0,91

10,2 (0,7)

10,2 (0,6)

8,9 (0,6)

0,36

9,5 (0,3)

10,1 (0,9)

13,3

0,079

[W]

Pmax/kg
[ W/kg ]

AnC
[ kJ ]

RPT
[n]

LApeak
[ mmol/l ]

Vysvětlivky: n – počet; Pmax – maximální anaerobní výkon; Pmax/kg – maximální anaerobní výkon přepočtený na
kg tělesné hmotnosti; AnC – anaerobní kapacita; RPT – počet otáček; LApeak – hladina laktátu; p –
pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy

U polymorfismu BDKRB2 -9/+9 byl zjištěn významný rozdíl ve výsledcích
Pmax (p = 0,049) u recesivního modelu mezi homozygoty s alelou +9 a kombinací
genotypů -9/+9 a -9/-9 (tabulka 5.4). Skupina šermířů s alelou -9 vykazovala vyšší
hodnoty Pmax. Tento signifikantní výsledek podporuje i nejnižší dosažená hodnota
AIC. Polymorfismus NOS3 Glu/Asp vykazoval nejvýznamnější rozdíl též v recesivním
modelu dědičnosti u dosažené vrcholové hladiny laktátu mezi kombinací genotypů
(Glu/Glu, Glu/Asp) a homozygoty s alelou Asp (p = 0,033), kde šermíři s genotypem
Asp/Asp dosahovali nejvyšších hodnot.
Tabulka 5.4 Všechny modely dědičnosti u vybraných proměnných pro geny BDKRB2 a
NOS
Model

BDKRB2

Pmax

NOS3

LApeak

genotypy

p

AIC

genotypy

p

AIC

KM
n
DM
n
RM
n
SDM
n

-9-9 – +9-9 – +9+9
6–9–5

0,13

250

GluGlu – GluAsp – AspAsp
13 – 6 – 1

0,079

79

-9-9 – +9-9/+9+9
6 – 14

0,25

252

GluGlu – GluAsp/AspAsp
13 – 7

0,18

81

-9-9/+9-9 – +9+9
15 – 5

0,049

249

GluGlu/GluAsp – AspAsp
19 – 1

0,033

78

-9-9/+9+9 – +9-9
11 – 9

0,56

253

GluGlu/AspAsp – GluAsp
14 – 6

0,67

83

AM

---

0,059

249

---

0,05

79

Vysvětlivky: n – počet; Pmax – maximální anaerobní výkon; LApeak – hladina laktátu; p – pravděpodobnost chyby
při zamítnutí nulové hypotézy; AIC - Akaike informační kritérium; KM – kodominantní model; DM – dominantní
model; RM – recesivní model; SDM – superdominantní model; AM – aditivní model
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Tabulka 5.5 shrnuje výsledky WT30 mezi jednotlivými genotypy genů CNTF,
AMPD1 a ACTN3 (rs2229455) v kodominantním modelu, kde je možné sledovat
hodnoty p vyšší než 0,05 a tudíž u tohoto genu nelze odvodit žádný významný vztah
mezi jednotlivými genotypy a dosaženými výsledky ve WT30. Statisticky významné
rozdíly byly zjištěny i u ostatních modelů dědičnosti u všech třech polymorfismů.
Tabulka 5.5 Porovnání výsledků anaerobního testu WT30 u genů CNTF, AMPD1 a
ACTN3 (rs2229455)
CNTF G1357A

Znak
GG
n
Pmax

GA

AA

AMPD1 C34T
p

CC

p

AG

AA

p

17

2

1

16

4

6

14

994 (27)

987 (25)

853

0,54

980 (28)

1012
(25)

0,64

1057
(26)

956 (33,8)

0,08

12,7 (0,3)

12,9
(0,5)

10,9

0,41

12,5
(0,4)

13,1
(0,3)

0,43

13,1
(0,3)

12,5 (0,4)

0,31

24,2 (0,6)

24,2
(0,3)

21,4

0,51

23,9
(0,6)

24,9
(0,7)

0,46

25,5
(0,5)

23,5 (0,6)

0,058

51,7 (1,1)

52,3
(0,2)

45,5

0,39

51,0
(1,2)

53,1
(0,8)

0,41

52,6
(0,8)

51 (1,3)

0,47

10,1 (0,4)

8,0 (0,5)

9,9

0,27

9,8 (0,5)

10,3
(0,4)

0,83

10,1
(0,9)

9,8 (0,4)

0,69

[W]

Pmax/k
g

CT

ACTN3 (rs2229455)

[ W/kg ]

AnC
[ kJ ]

RPT
[n]

LApeak
[ mmol/l ]

Vysvětlivky: n – počet; Pmax – maximální anaerobní výkon; Pmax/kg – maximální anaerobní výkon přepočtený na
kg tělesné hmotnosti; AnC – anaerobní kapacita; RPT – počet otáček; LApeak – hladina laktátu; p –
pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy

5.3
Komparace výsledků specifických motorických testů se zjištěnými
frekvencemi genotypů sledovaných polymorfismů
V této části práce jsou uvedeny výsledky specifických motorických testů a
aktivace vybraných svalů při výpadu a jsou komparovány s genotypovým rozložením
výzkumného souboru.
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Tabulka 5.6 Porovnání výsledků specifických motorických testů a aktivace vybraných
svalů u genů ACTN3 a AMPD1
ACTN3 R577X

Gen
Znak

RR

RX

XX

n

10

16

4

JRD

273 (9,8)

265 (7,4)

256 (12,1)

165 (6,3)

169 (4,8)

283 (9,9)

298 (12)

ACTN3 (rs2229455)
p

GA

AA

8

22

0,59

266 (6,9)

266 (6,8)

168 (11,3)

0,91

161 (9,6)

318 (31,2)

0,42

288

p

AMPD1 C34T
CC

CT

p

21

9

0,99

260 (4,7)

280 (13,1)

0,08

169 (3,3)

0,28

167 (4,7)

168 (4,6)

0,91

298 (9,1)

0,58

287 (8,1)

316 (18,8)

0,10

475 (13,4)

0,32

473 (13,2)

455 (28,0)

0,50

771 (12,3)

0,17

757 (12,4)

771 (26,6)

0,59

11,6 (0,3)

12,5 (0,2)

0,07

12,2 (0,2)

12,5 (0,4)

0,46

143

152 (8,3)

0,56

148 (7,4)

154 (16,9)

0,66

179 (6,7)

0,51

175 (6,7)

181 (14,1)

0,67

[ ms ]

PČPB
[ ms ]

RDV

(18,7)

[ ms ]

PRV

460 (26,4)

484 (15,1)

422 (14,6)

0,25

(28,4)

[ ms ]

CRV

743 (25,5)

782 (12,9)

726 (15,8)

0,15

735
(26,3)

[ ms ]

SČT

447

12,2 (0,3)

12,4 (0,3)

12,1 (0,7)

0,89

144 (14,8)

154 (9,2)

145 (16,6)

0,81

[s]

Rmrf

(14,0)

[ ms ]

Rmd

166 (8,7)

181 (8,6)

188 (27,3)

0,44

169
(14,5)

[ ms ]

Vysvětlivky: n – počet; JRD – jednoduchá reakční doba; PCPB – pohybový čas přímého bodu; RDV – reakční doba
výpadu; PRV – pohybová rychlost výpadu; CRV – celková rychlost výpadu; SČT – specifický člunkový test; Rmrf
– rychlost aktivace m. rectus femoris; Rmd – rychlost aktivace m. deltoideus; p – pravděpodobnost chyby při
zamítnutí nulové hypotézy

Z tabulky 5.6, která shrnuje výsledky polymorfismů ACTN3 R577X, ACTN3
(rs2229455) a AMPD1 CT v kodominantním modelu, je zřejmé, že nebyl identifikován
významný rozdíl mezi skupinami genotypů ani u jedné měřené proměnné. Obdobné
výsledky byly pak nalezeny i u ostatních modelů dědičnosti. Genotypy TT genu
AMPD1 a GG genu ACTN3 (rs2229455) nejsou v tabulce 5.6 zahrnuty, protože se ve
skupině šermířů nevyskytly.
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Tabulka 5.7 Porovnání výsledků specifických motorických testů a aktivace vybraných
svalů u genů ACE a NOS3
ACE ID

Gen

NOS3 Glu298Asp

DD

ID

II

n

7

14

9

JRD

271 (10,3)

265 (9,0)

265 (8,2)

168 (6,4)

164 (4,7)

296 (15,0)

Znak

p

AspAsp

GluAsp

GluGlu

p

3

9

18

0,89

256 (23,5)

262 (9,3)

270 (6,8)

0,65

172 (7,9)

0,63

160 (15,8)

166 (5,7)

169 (4,6)

0,72

294 (15,4)

296 (9,3)

0,99

266 (17,5)

295 (14,5)

300 (11,3)

0,50

473 (31,7)

462 (17,6)

471 (21,6)

0,92

422 (52,7)

476 (21,8)

471 (15,6)

0,47

769 (24,0)

753 (17,1)

768 (22,8)

0,80

688 (38,5)

758 (15,8)

775 (15,1)

0,08

12,2 (0,4)

12,5 (0,4)

11,9 (0,2)

0,54

12,1 (0,5)

12,3 (0,5)

12,3 (0,3)

0,96

156 (19,4)

138 (9,3)

163 (11,0)

0,32

114 (9,4)

153 (14,6)

154 (8,8)

0,26

182 (12,3)

174 (10,1)

176 (10,5)

0,89

163 (16,9)

173 (11,6)

180 (8,3)

0,68

[ ms ]

PČPB
[ ms ]

RDV
[ ms ]

PRV
[ ms ]

CRV
[ ms ]

SČT
[s]

Rmrf
[ ms ]

Rmd
[ ms ]

Vysvětlivky: n – počet; JRD – jednoduchá reakční doba; PCPB – pohybový čas přímého bodu; RDV – reakční doba
výpadu; PRV – pohybová rychlost výpadu; CRV – celková rychlost výpadu; SČT – specifický člunkový test; Rmrf
– rychlost aktivace m. rectus femoris; Rmd – rychlost aktivace m. deltoideus; p – pravděpodobnost chyby při
zamítnutí nulové hypotézy

V tabulce 5.7 jsou uvedeny výsledky motorických testů a komparovány
s genotypy genů ACE a NOS3 v kodominantním modelu, kde žádných významných
hodnot nebylo dosaženo. Jak je možné vidět v tabulce 5.8, byl u genu NOS3 zjištěn
významný rozdíl mezi sledovanými skupinami u celkové rychlosti výpadu v recesivním
modelu (p = 0,032) i v aditivním modelu (p = 0,041), přičemž AIC svou nejnižší
hodnotou podporuje jako nejvýznamnější recesivní model. Homozygoti s alelou Asp
dosahovali rychlejších časů v CRV než skupina šermířů s genotypy Glu/Asp a Glu/Glu.
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Tabulka 5.8 Všechny modely dědičnosti u vybraných proměnných pro gen NOS3
Model

NOS3

CRV

genotypy

p

AIC

KM

GluGlu – GluAsp – AspAsp

0,082

336

n

18 – 9 – 3

DM

GluGlu – GluAsp/AspAsp

0,14

337

n

18 – 12

RM

GluGlu/GluAsp – AspAsp

0,032

334

n

27 – 3

SDM

GluGlu/AspAsp – GluAsp

0,85

339

n

21 – 9

AM

---

0,041

335

Vysvětlivky: n – počet; CRV – celková rychlost výpadu; p – pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy;
AIC – Akaike informační kritérium; KM – kodominantní model; DM – dominantní model; RM – recesivní model;
SDM – superdominantní model; AM – aditivní model

Tabulka 5.9 shrnuje výsledky šermířských motorických testů v konkrétních
genotypech genů BDKRB2 a CNTF v kodominantním modelu dědičnosti. Z výsledných
hodnot je patrné, že u některých proměnných byly v tomto modelu zjištěny rozdíly.
Signifikantní rozdíl však byl zjištěn pouze u Rmrf (p = 0,035) pro polymorfismus
BDKRB2 mezi genotypem -9/-9 a +9/+9, kde jedinci s genotypem -9/-9 dosahovali
rychlejších časů než homozygoti s genotypem +9/+9. U polymorfismu CNTF byl
objeven významný rozdíl (p = 0,0088) u specifického člunkového testu mezi genotypy
G/G a G/A. Šermíři s genotypem GG byli v SČT rychlejší než šermíři heterozygoti.
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Tabulka 5.9 Porovnání výsledků specifických motorických testů a aktivace vybraných
svalů u genů BDKRB2 a CNTF
BDKRB2 +9/-9

Gen
Znak

-9-9

CNTF G1357A

+9-9

+9+9

p

GG

GA

AA

21

8

1

p

n

9

13

8

JRD

267 (12,7)

262 (6,0)

271 (10,9)

0,75

262 (4,9)

273 (14,3)

313

0,17

164 (5,4)

168 (6,3)

170 (6,4)

0,81

163 (3,8)

176 (7,6)

186

0,15

280 (9,0)

289 (11,0)

324 (21,0)

0,09

287 (9,5)

313 (16,9)

329

0,32

493 (21,7)

466 (16,5)

442 (28,3)

0,30

482 (14,1)

440 (23,3)

378

0,13

773 (20,7)

754 (19,1)

759 (21,8)

0,80

767 (14,3)

753 (21,9)

707

0,60

12,1 (0,5)

12,3 (0,3)

12,5 (0,2)

0,75

11,9 (0,2)

13,2 (0,4)

12,05

0,0088

141 (12,5)

137 (7,7)

179 (15,7)

0,035

141 (5,4)

167 (21,9)

181

0,20

159 (7,6)

177 (9,2)

196 (13,4)

0,076

172 (7,7)

186 (11,2)

195

0,53

[ ms ]

PČPB
[ ms ]

RDV
[ ms ]

PRV
[ ms ]

CRV
[ ms ]

SČT
[s]

Rmrf
[ ms ]

Rmd
[ ms ]

Vysvětlivky: n – počet; JRD – jednoduchá reakční doba; PCPB – pohybový čas přímého bodu; RDV – reakční doba
výpadu; PRV – pohybová rychlost výpadu; CRV – celková rychlost výpadu; SČT – specifický člunkový test; Rmrf
– rychlost aktivace m. rectus femoris; Rmd – rychlost aktivace m. deltoideus; p – pravděpodobnost chyby při
zamítnutí nulové hypotézy

V tabulce 5.10 jsou podrobněji interpretovány výsledky měřených proměnných
u BDKRB2, kde byly zjištěny signifikantní rozdíly. Významný rozdíl se projevil u RDV
v recesivním (p = 0,032) i aditivním (p = 0,043) modelu, přičemž AIC svou nejnižší
hodnotou (313,6) podporuje významnost recesivního modelu. Dále se signifikantní
rozdíl projevil u Rmrf u recesivního (p = 0,0093) i aditivního (p = 0,049) modelu.
Porovnáním hodnot AIC je zřejmé, že nejvýznamnější rozdíly hodnot jsou v recesivním
modelu. Šermíři s genotypy -9/-9 a +9/-9 byli významě rychlejší než skupina
homozygotů +9/+9 v RDV i v rychlosti aktivace Rmrf .Významný rozdíl se projevil i u
aktivace Rmd v aditivním modelu (p = 0,022).
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Tabulka 5.10 Všechny modely dědičnosti u vybraných proměnných pro gen BDKRB2
Model

KM

BDKRB2

RDV

Rmrf

Rmd

genotypy

p

AIC

p

AIC

p

AIC

-9-9 – +9-9 – +9+9

0,094

315

0,035

304

0,076

298

0,22

317

0,44

309

0,059

298

0,032

313,6

0,0093

302

0,06

298

0,48

318

0,13

307

0,95

301

0,043

314,1

0,049

305

0,022

296

9 – 13 – 8

n

-9-9 – +9-9/+9+9

DM

9 – 21

n

-9-9/+9-9 – +9+9

RM

22 – 8

n
SDM

-9-9/+9+9 – +9-9
17 – 13

n

---

AM

Vysvětlivky: n – počet; RDV – reakční doba výpadu; Rmrf – rychlost aktivace m. rectus femoris; Rmd – rychlost
aktivace m. deltoideus; p – pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové hypotézy; AIC – Akaike informační
kritérium; KM – kodominantní model; DM – dominantní model; RM – recesivní model; SDM – superdominantní
model; AM – aditivní model

Tabulka 5.11 Všechny modely dědičnosti u vybraných proměnných pro gen CNTF
Model

KM

genotypy

p

AIC

GG – GA – AA

0,13

340

0,0088

68,1

0,067

339

0,0045

67,9

0,18

341

0,83

76,8

0,18

341

0,0019

66,1

0,043

338,5

0,026

71,3

GG – GA/AA

DM

p

AIC

21 – 9

n

GG/GA – AA

RM

29 – 1

n
SDM

AM

SČT

PRV

21 – 8 – 1

n

n

CNTF

GG/AA – GA
22 – 8
---

Vysvětlivky: n – počet; PRV – pohybová rychlost výpadu; SČT – specifický člunkový test; p – pravděpodobnost
chyby při zamítnutí nulové hypotézy; AIC - Akaike informační kritérium; KM – kodominantní model; DM –
dominantní model; RM – recesivní model; SDM – superdominantní model; AM – aditivní model

V tabulce 5.11 jsou shrnuty výsledky proměnných v jednotlivých modelech
dědičnosti u genu CNTF. Významný rozdíl je možné nalézt u aditivního modelu (p =
0,043) u PRV. I v případě specifického člunkového testu se projevily významné rozdíly
kromě recesivního u všech dalších modelů. Po přihlédnutí k nejnižší hodnotě AIC
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(66,1) je možné konstatovat, že za nejvýznamnější model pro určení vlivu genotypu na
výkon je možné považovat superdominantní model (p = 0,0019).
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6

DISKUSE

Záměrem předložené práce bylo zjistit, zda se u skupiny elitních a subelitních
šermířů budou vyskytovat polymorfismy, u kterých se očekává pozitivní vliv na
rychlost. Tato očekávání lze podložit studiemi zabývajícími se genetickým vybavením
sportovců různých disciplín se zamřením na rychlostně-silové předpoklady (Ahmetov et
al., 2012a, Ahmetov et al., 2012b, Eynon et al., 2013; Petr et al., 2014; Sawczuk et al.,
2013; Sovičová, 2010). Výběr sledovaných polymorfismů byl určen na základě
předchozích publikací zabývající se podobnou problematikou (Bouchard & Hoffman,
2011; Ahmetov et al., 2008; Ahmetov et al., 2016; Gronek et al., 2013; MacArthur &
North, 2005; Walsh et al., 2009). V předložené práci bylo vyšetřeno celkem šest
polymorfismů (ACE ID, ACTN3 R577X, BDKRB2 +9/-9, CNTF G1357A, AMPD1
C34T, NOS3 Glu298Asp), u kterých se na základě výše uvedených studií předpokládá,
že podporují rychlostně-silový výkon. Při genetické analýze polymorfismu ACTN3
R577X byla u šesti šermířů identifikována přítomnost polymorfismu genu ACTN3 AG
(rs2229455), který zatím nebyl v žádné dostupné studii popsán.
Pro výzkum byli záměrně vybráni šermíři, protože sportovní výkon v šermu je
vzhledem k charakteru uplatňovaných pohybových činností výrazně vázán na
rychlostně-silové předpoklady. Tuto skutečnost lze podložit tvrzeními řady autorů
upozorňujících na skutečnost, že šerm je disciplína, kde jsou kladeny vysoké nároky na
anaerobní výkon, mezisvalovou koordinaci a reakční dobu (Borysiuk & Waskiewicz,
2008; Borysiuk, 2008a; Cheris, 2002; Czajkowski, 2009; Gronek et al., 2013; Roi &
Bianchedi, 2008; Szabo, 1982; Sobczak & Smulsky, 2006; Williams & Walmsley,
2000a; 2000b). V práci byly výsledky z genetického vyšetření porovnávány s výsledky
motorických testů. Pro statistickou analýzu zjištěných výsledků bylo využito modelů
dědičnosti, se kterými pracuje online software SNPStats (Solé et al., 2006). Díky pěti
různým modelům, které postihují základní možnosti kombinací genotypů, mohly být
odhaleny všechny významné rozdíly v rámci jednoho polymorfismu příslušné
proměnné. Tímto postupem mohly být lépe objasněny vztahy mezi přítomností
konkrétních genotypů a předpoklady pro rychlost. Pro zjištění rozdílů v anaerobním
rychlostně-silovém výkonu byl využit anaerobní test WT30. Měření specifických testů
probíhalo v podmínkách, které částečně odpovídají reálným podmínkám pro šerm.
Současné studie často informují o zastoupení genotypů u sportovců v příslušné
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sportovní disciplíně (Amir et al., 2007; Cauci et al., 2010; Scott et al., 2010; Sessa et al.,
2011; Williams et al., 2004) v porovnání s kontrolami. V některých studiích autoři
sledují vztah mezi zastoupením genotypů a úrovní tréninkové adaptace v různých
disciplínách (Druzhevskaya et al., 2008; Walsh et al., 2009) nebo podávají informace o
podílu svalových vláken v souvislosti se zjištěnými polymorfismy (Ahmetov et al.,
2006; Norman et al., 2009; Zhang et al., 2003). Existují však i studie, které se snaží
objasnit vliv daného polymorfismu na výkony v motorických testech (Norman et al.,
2009, Holdys et al., 2011; Walston et al., 2005) podobně jako v této práci.
Výsledky z genetického vyšetření odhalily, že nebyl zjištěn významný rozdíl ve
frekvenci alel a konkrétních genotypů mezi skupinou šermířů a bělošskou populací u
žádného ze sledovaných genů (ACE ID, ACTN3 R577X, BDKRB2 +9/-9, CNTF
G1357A, AMPD1 C34T, NOS3 Glu298Asp). Toto zjištění bylo vzhledem k nárokům na
výkon ve sledované disciplíně u skupiny šermířů překvapivé. Bylo očekáváno vyšší
zastoupení alel pro rychlost u šermířů než v obecné bělošské populaci. Tento výsledek
může být vysvětlen tím, že pro podání optimálního sportovního výkonu lze v šermu
nedostatečnou úroveň rychlostního předpokladu kompenzovat zvýrazněním jiného
faktoru jako je například cit pro tempo, taktika, technika nebo psychika. Význam
působení uvedených faktorů je úzce provázán například s rychlostí a efektivitou svalové
koordinace nebo úrovní reakční doby, které jsou v práci také sledovány. Dále je nutné
uvést, že si jen těžko lze představit výkon v šermu, který by byl založen výhradně na
rychlosti bez dostatečného technicko-taktického vybavení šermíře. V tomto ohledu
nelze v šermu bez osvojené techniky a účelné svalové koordinace plně využít
rychlostních předpokladů. Je také nutné zmínit, že i na základě předchozích studií
nebylo možné objektivně stanovit konkrétní alely (genotypy) podporující rychlostněsilový výkon a je nutné uvést, že v řadě studií se autoři v souvislosti s vlivem
polymorfismů na výkon liší (Petr, 2015). Je možné očekávat, že při vyšším počtu studií
v oblasti genetiky může být v budoucnu tato problematika zpřehledněna.
Tato kapitola bude vzhledem k velkému množství sledovaných proměnných
strukturována do více částí. V první části této kapitoly bude pozornost zaměřena na
problematiku zabývající se výsledky zjištěnými v rychlostně-silovém testu, které budou
komparovány s konkrétními genotypy. Následně bude řešen vztah mezi výskytem
sledovaných polymorfismů a výsledky specifických motorických testů. V souvislosti
s těmito výsledky budou doplněny informace o vztahu rychlosti aktivace vybraných
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svalů s výsledky z genetického vyšetření. V poslední části práce budou diskutovány
možnosti genetického vyšetření u sportovců a jejich případná aplikace v praxi.

6.1

Wingate test vs. výskyt sledovaných polymorfismů
S ohledem k rychlostnímu zaměření sledované sportovní disciplíny byl pro

zjištění úrovně anaerobního výkonu zvolen standardizovaný test WT30, který je
v souvislosti s genetikou v řadě studií využíván pro. S podobným postupem se lze setkat
v práci Petr et al. (2014). Zde se autoři snažili prokázat vliv vybraných polymorfismů na
dosaženou úroveň v anaerobním testu u skupiny vrcholových hráčů ledního hokeje ve
věku 18-36 let. Dále se výsledky dosaženými ve Wingate testu v souvislosti s genetikou
věnovali ve svých studiích autoři Norman et al. (2008), Norman et al. (2009) nebo
Bouchard & Hoffman (2011).
Testování motorických testů probíhalo v závodním období, ve kterém by podle
individuální přípravy měli šermíři dosahovat nejlepších výkonů. Do šetřené skupiny
byli zařazeni šermíři české a slovenské reprezentace (kordisté a fleretisté). Z důvodu
nízkého počtu reprezentantů byla skupina rozšířena o další šermíře první a druhé
výkonnostní třídy ČŠS. Anaerobní test WT30 byl využit pouze u skupiny českých
šermířů. Důvodem byla snaha o maximální zajištění standardizace podmínek při měření
a dostupnost výzkumného souboru. Pro získání objektivních dat z uvedeného testu byli
šermíři po celou dobu měření motivováni k maximálnímu výkonu.
Pro porovnání genetického vyšetření s výsledky ve WT30 testu bylo sledováno
šest indikátorů anaerobního výkonu (Pmax, Pmax/kg, AnC, RPT, LApeak). U
polymorfismu ACTN3 R577X byl zjištěn významný rozdíl u LApeak (p = 0,034) mezi
genotypy RR a XX. Jedinci s genotypem RR, který by měl podporovat rychlost,
dosahovali výrazně vyšší vrcholové hladiny laktátu po absolvování WT30 než skupina
homozygotů XX. Toto zjištění lze pravděpodobně vysvětlit rozdílnými fyziologickými
procesy mezi oběma skupinami homozygotů (Lippi et al., 2010; Sovičová, 2010). Lze
předpokládat, že hlavním činitelem způsobující uvedené odlišnosti je proces anaerobní
glykolýzy, která se zapojuje do úhrady energetických zdrojů při krátkodobém výkonu
maximální intenzity a souvisí s tvorbou kyseliny mléčné. Při detailnějším porovnání
(tabulka 5.2) lze spatřit významné rozdíly i u dalších kombinací genotypů určených
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podle modelů dědičnosti. Na základě zjištěných výsledků lze uvést, že v případě
dominantního modelu byl zjištěn významný rozdíl (p = 0,046) mezi skupinou
homozygotů s alelou R a skupinou genotypů s alelou X (RX, XX). Homozygoti RR
dosahovali vyšších hodnot vrcholové hladiny laktátu než skupina s kombinací genotypů
s alelou X. Také recesivní model prezentoval významný rozdíl (p = 0,039) mezi
genotypy s alelou R (RR, RX) a skupinou homozygotů XX. Stejně jako v předchozím
modelu i v tomto modelu vykazovala skupina genotypů s alelou R vyšších hodnot
naměřené vrcholové hladiny laktátu. Nejvýznamnější rozdíl byl identifikován při
porovnání hodnot vrcholové hladiny laktátu v aditivním modelu (p = 0,0087). Lze tedy
předpokládat, že alela X má vliv na nižší úroveň hladiny laktátu po provedení
anaerobního WT30. Toto tvrzení podporují i ostatní modely hodnocené proměnné. U
ostatních proměnných nebyl u tohoto polymorfismu zjištěn rozdíl ani v jednom modelu
dědičnosti.
Ve výsledcích zahrnujících polymorfismus ACE ID byly odhaleny významné
rozdíly mezi genotypy u tří ze sledovaných proměnných. U Pmax byl zjištěn významný
rozdíl mezi genotypem DD a ID (p = 0,0043), kde vyšších hodnot Pmax dosahovali
heterozygoti oproti homozygotům. Toto zjištění je vzhledem k původním poměrně
překvapivé. Ve většině dostupných studií byla totiž alela I častěji identifikována u
sportovců ve vytrvalostních disciplínách (Ahmetov & Rogozkin, 2009; Jones & Woods,
2003; MacArthur & North, 2005). Autoři spojují alelu I s vyšším zastoupením
svalových vláken typu I, vyšším aerobním výkonem, vyšší odolností proti únavě atd.).
Navzdory těmto faktům však existují i studie (Amir et al., 2007), ve kterých byl nalezen
častější výskyt alely D u vytrvalostních sportovců oproti kontrolám a sprinterům. Na
základě těchto výsledků nelze jednoznačně určit, která ze sledovaných alel má
rozhodující vliv na maximální anaerobní výkon. Tyto nejednoznačné závěry podporují
výsledky zjištěné v superdominantním modelu (tabulka 5.2), kde byl u Pmax sledován
vztah mezi heterozygoty a homozygoty obou alel (ID vs. II + DD). Šermíři heterozygoti
dosahovali vyšších hodnot Pmax oproti homozygotům (p = 0,025). Významné rozdíly
byly odhaleny také u AnC mezi genotypy DD a ID (p = 0,033), kde heterozygoti
dosahovali výrazně vyšších v této proměnné než homozygoti. I v tomto případě se mezi
skupinou heterozygotů a skupinami homozygotů (ID vs. II + DD) projevil významný
rozdíl v superdominantním modelu (p = 0,018) podobně jako ve výsledcích Pmax.
V obou případech (Pmax i AnC) dosahovali nejlepších výkonů heterozygoti. Na základě
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těchto výsledků nelze podpořit obecně uváděné tvrzení, že alela D pozitivně ovlivňuje
rychlostně-silový výkon. U dalších proměnných nebyl u tohoto polymorfismu zjištěn
rozdíl v žádném ze sledovaných modelů dědičnosti.
Významné rozdíly byly zjištěny mezi genotypy také u polymorfismu BDKRB2 9/+9 u Pmax (tabulka 5.4). Uvedený gen kóduje bradykinin receptor β2, jehož aktivace
může podle Eynon et al. (2011), Ganong, (2005) a Sawczuk et al. (2013) způsobit
zvýšení hladiny kalcia v buňkách. Mimo jiné zvyšuje absorpci glukózy ve svalu během
cvičení a průtok krve svalem. Ve studii Alves et al. (2013) byla alela -9 spojena s vyšší
metabolickou účinností kosterního svalu a proto byla považována za rozhodující pro
určení vytrvalostního výkonu. Naproti tomu Petr (2015) upozorňuje na rozpor ve
výsledcích některých studií, kde byla zjištěna vyšší frekvence polymorfismu -9/-9 u
nejrychlejších sportovců. Na základě těchto výzkumů nelze jednoznačně odvodit vliv
tohoto polymorfismu na rychlostní nebo vytrvalostní výkon. Tento fakt podporují i
výsledky našeho šetření, kdy nejlepších výsledků maximálního anaerobního výkonu
dosahovali šermíři s alelou -9. Významný rozdíl byl tedy zjištěn u recesivního modelu
mezi kombinací genotypů s alelou -9 (-9/-9, -9/+9) a homozygoty s genotypem +9/+9 (p
= 0,049). Zjištěný výsledek, kde se alela -9 vyskytuje u lepších výsledků Pmax
v anaerobním testu, nepodporuje tvrzení, že by mohla ovlivňovat vytrvalostní výkon.
Zajímavé výsledky byly objeveny i u polymorfismu NOS3 Glu298Asp u hodnot
laktátu po absolvování testu WT30 (tabulka 5.4). Nejvýrazněji se rozdíly projevily v
recesivním modelu mezi kombinací genotypů s alelou Glu (Glu/Glu, Glu/Asp) a
homozygoty s variantní alelou Asp (p = 0,033). U skupiny šermířů s genotypy Glu/Glu
a Glu/Asp byly zjištěny výrazně nižší hodnoty maximální hladiny laktátu než u
homozygotů Asp/Asp. Tyto výsledky mohou souviset s tvrzením Szelid et al. (2015), že
alela Asp zřejmě může souviset s objemem průtoku krve tkáněmi, jež je
ovlivněn tvorbou proteinu, který je náchylný k enzymatickému štěpení. Tento
předčasný rozklad proteinu může vést ke snížení produkce NO a změně některých
biologických účinků zahrnujících narušení vazodilatace a regulace tlaku krve. Dále byl
odhalen významný rozdíl v hodnotách maximální hladiny laktátu u aditivního modelu,
který zdvojuje účinek variantní alely, v našem případě alely Asp (p = 0,05). Toto
zjištění s největší pravděpodobností poukazuje na vazbu variantní alely s vyššími
hodnotami maximální hladiny laktátu. Mezi ostatními proměnnými nebyl nalezen
významný rozdíl v žádném ze sledovaných modelů dědičnosti tohoto polymorfismu.
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U polymorfismů CNTF G1357A, AMPD1 C34T a ACTN3 (rs2229455) nebyl
identifikován žádný významný rozdíl mezi proměnnými sledovanými v souvislosti
s anaerobním výkonem ve WT30.

6.2

Specifické motorické testy vs. výskyt sledovaných polymorfismů
V řadě předchozích studií se autoři věnovali porovnání výsledků genetiky

s výsledky motorických testů jako například skok daleký z místa, handgrip, síla flexorů
a extenzorů kolene, sprint na krátkou vzdálenost (Arking et al., 2006; Moran et al.,
2007; Roth et al., 2001; Walston et al., 2005). V předložené práci byla snaha o
maximální přiblížení měření reálným podmínkám, ve kterých se šermíři mohou
nacházet v zápase proti soupeři. Z tohoto důvodu byly tyto testy záměrně označeny jako
specifické. V práci byly komparovány výsledky z těchto testů (jednoduchá reakční doba
na vizuální podnět, pohybový čas přímého bodu, reakční doba výpadu, pohybová
rychlost výpadu, celková rychlost výpadu, specifický člunkový test) s výsledky
genetického vyšetření. Na základě doporučení předchozích studií (Balkó, 2016; Balkó
et al., 2016; Williams & Walmsley, 2000a) byl sledován také vztah aktivace vybraných
dvou svalů (m. rectus femoris na odrazové straně a m. deltoideus pars anterior na
výpadové straně) a polymorfismů u skupiny šermířů. Již na základě tvrzení Balkó
(2016), Schmidt a Wrisberg (2008), Enoka (2008) byl předpoklad pro volbu těchto
svalů opodstatněný. Logická interakce mezisvalové aktivace totiž souvisí s nutností
zajistit stabilitu těla pro následný odraz při výpadu. Tyto poznatky jsou v souladu
s tvrzením Véleho (2006), jenž upozorňoval na nutnost zohlednit při pohybu vzájemně
propojené řetězce svalových skupin. Měření probíhalo v podmínkách, které částečně
odpovídají reálným situacím pro šerm. Všechny typy specifických motorických testů
probíhaly v prostředí, kde šermíři trénují, popřípadě závodí, a samotný postup šetření
byl pro každého šermíře shodný. Před měřením byl design výzkumu a průběh každého
měření šermířům vysvětlen. I přes maximální snahu vytvořit standardní podmínky pro
měření mohly být výsledky ovlivněny například motivací účastníků k dosažení
nejlepších výsledků při měření. Při použití specifických motorických testů byly výkony
šermířů sledovány v podmínkách, se kterými se setkávají při tréninku i na soutěžích. Ve
specifickém člunkovém testu měli šermíři dosáhnout nejrychlejšího času při překonání
30 metrové vzdálenosti prostřednictvím posunů a odsunů, které šermíř využívá
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výhradně při pohybu po planši i v tréninku a soutěžích. Dále byla analyzována rychlost
výpadu, tedy pohybového aktu, který je nejčastější formou útoku v průběhu zápasu
(Cheris, 2002). Tento test byl zvolen záměrně pro jeho relativně dobrou možnost
laboratorní analýzy a také z toho důvodu, že byl předmětem výzkumu v řadě
předchozích studií jak z hlediska rychlosti pohybu (Barth & Beck, 2007; Czajkowski,
2005; Nyström et al., 1990; Borysiuk & Waskiewicz, 2008; Roi & Bianchedi, 2008;
Tsolakis & Vagenas, 2010), tak z hlediska aktivace vybraných svalů v průběhu pohybu
(Balkó, 2016; Williams & Walmsley, 2000a, 2000b). Použitím zařízení Fitrosword byla
snaha přiblížit měření skutečným podmínkám, kterým je šermíř vystaven i v průběhu
zápasu. Oproti použití obvyklé metody měření reakční doby na stolním reaktometru
simulovalo zařízení Fitrosword reálné podmínky pro provedení výpadu na základě
vizuální stimulace. Použité zařízení generující vizuální podněty nedokáže vytvořit
totožné podmínky jako při zápasu, avšak lze jím objektivně sledovat proměnné
související s rychlostí reakce nebo rychlostí pohybu při minimalizaci dalších
negativních faktorů.
Mezi polymorfismy ACTN3 R577X, ACTN3 (rs2229455), AMPD1 C34T, ACE
ID a výsledky proměnných sledovaných ve specifických testech a rychlostí aktivace
svalů nebyl zjištěn žádný významný vztah (tabulka 5.6 a 5.7). U polymorfismu NOS3
(tabulka 5.8) však byl v recesivním modelu (GluGlu + GluAsp vs. AspAsp) zjištěn
rozdíl (p = 0,032) u celkové rychlosti výpadu. Homozygoti s alelou Asp dosahovali
významně rychlejších časů celkové rychlosti výpadu (čas od rozsvícení LED diody po
zásah terče) než skupina šermířů s genotypy s alelou Glu. U zmíněné proměnné se
významný rozdíl projevil i v případě aditivního modelu (p = 0,041). Můžeme tedy
uvažovat o významném vlivu alely Asp na rychlost komplexního pohybu, v tomto
případě výpadu, v šermu. Toto zjištění může souviset se závěry Gómez-Gallego et al.
(2009) a Sessa et al. (2011), kteří uvádějí, že alela Glu snižuje krevní tlak a tím
pozitivně ovlivňuje vytrvalostní výkon spíše než rychlost. Ve studii Eynon et al. (2013)
byl u této alely vypozorován také vztah na výkon v silových disciplínách.
Vztah byl nalezen mezi výsledky reakce (reakční doba při výpadu, rychlost
aktivace obou svalů) a polymorfismem BDKRB2 +9/-9 (tabulka 5.9). Rozdíly byly
objeveny v recesivním modelu (-9-9 a +9-9 vs. +9+9). Skupina šermířů s alelou -9 byla
významně rychlejší při hodnocení reakční doby při výpadu než skupina s genotypem
+9+9 (p = 0,032), jak je vidět v tabulce 5.10. Významný rozdíl se u této proměnné
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projevil i v aditivním modelu (p = 0,043), a proto lze soudit, že variantní alela +9
negativně ovlivňuje dosažený výkon v reakční době při výpadu. V tomto ohledu je
vhodné zmínit shrnutí výsledků řady studií vztahujících se k účinnosti tohoto
polymorfismu. Petr (2015) konstatuje, že alela -9 je často spojena s vyšší metabolickou
účinností kosterních svalů a vyšší fyzickou výkonností ve vytrvalostním tréninku (Alves
et al., 2013; Sawczuk et al., 2013), doplňuje však, že existují studie, kde vyšší frekvence
polymorfismu -9/-9 byla identifikována u nejrychlejších sportovců. Tyto závěry
podporují i naše zjištění vzhledem k tomu, že reakční doba tvoří podstatnou část doby
potřebné pro realizaci acyklického pohybu rychlostního charakteru. Z tohoto důvodu
bývá často autory řazena mezi rychlostní předpoklady (Měkota & Novosad, 2005)
utvářející sportovní výkon. V souvislosti s rychlostí reakce na vizuální podnět (RDV)
bylo možné logicky předpokládat, že se projeví také rychlost aktivace svalu, který
působí při snaze šermíře zasáhnout zásahový terč ozbrojenou paží. Při zjišťování rozdílů
v aktivaci m. deltoideus pars anterior na výpadové straně se projevil rozdíl
v dominantním modelu (tabulka 5.10), neprojevil se však jako statisticky významný (p
= 0,059). K podobnému zjištění jsme dospěli u recesivního modelu (p = 0,06). Je na
místě uvést, že skupina šermířů s genotypem -9/-9 aktivovala tento sval dříve než
skupina s alelou +9. Významný rozdíl byl u této proměnné zjištěn v aditivním modelu
(p = 0,022). Tento výsledek můžeme chápat jako negativní efekt alely +9 na dosažený
čas v rychlosti aktivace vybraného svalu a tím potvrdit fakt, že šermíři s alelou -9
dosahovali lepších výsledků v této proměnné. Toto zjištění může souviset se shrnutím
Sawczuk (2013) uvedeného výše. Ještě před provedením výpadu je pro zajištění
stability těla nezbytné aktivovat svaly na odrazové dolní končetině. Činnost těchto svalů
souvisí s udržením rovnováhy a přípravou šermíře na zahájení výpadu. O podobném
významu činnosti svalů dolních končetin na zajištění rovnováhy informují Balkó
(2016), Enoka (2008) a Schmidt a Wrisberg (2008). Lze se tedy domnívat, že rychlost
aktivace m. rectus femoris na odrazové dolní končetině může být považována za
důležité kritérium pro rychlost výpadu. Významný rozdíl v rychlosti aktivace tohoto
svalu se objevil ve třech z pěti modelů dědičnosti (tabulka 5.10). V kodominantním
modelu byl zjištěn rozdíl mezi skupinou homozygotů s alelou -9 a skupinou
homozygotů s alelou +9 (p = 0,035). Šermíři s genotypem -9/-9 aktivovali m. rectus
femoris výrazně dříve než šermíři s genotypem +9/+9. Další rozdíly byly zjištěny
v recesivním modelu (p = 0,0093). Skupina šermířů s alelou -9 aktivovala tento sval
výrazně dříve než skupina heterozygotů +9/+9. I v případě aditivního modelu byl zjištěn
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významný rozdíl v rychlosti aktivace m. rectus femoris (p = 0,049), proto můžeme
předpokládat vliv alely +9 na horší výkon v rychlosti aktivace svalů v porovnání
s alelou -9. Ze zjištěných významných rozdílů všech tří modelů dědičnosti a obou
proměnných souvisejících s rychlostí aktivace svalu lze vyvozovat pozitivní efekt alely
-9 na rychlost aktivace stanoveného svalu. Totéž podporují i výsledky u reakční doby na
vizuální podnět při výpadu, kde se alela -9 vyskytuje u nejrychlejších časů. S těmito
výsledky může souviset vyplavování neurotransmiterů, které podle Sawczuk et al.
(2013) ovlivňuje právě bradykinin.
Ze všech sledovaných proměnných byl pouze u polymorfismu CNTF A1357G
zjištěn rozdíl mezi skupinami u pohybové rychlosti výpadu (PRV) a specifického
člunkového testu (SČT). V pohybové rychlosti výpadu byl zjištěn rozdíl v dominantním
modelu (tabulka 5.11), kdy skupina homozygotů s alelou G dosahovala horšího výkonu
v PRV než skupina šermířů s alelou A. Rozdíl se avšak neprojevil jako statisticky
významný (p = 0,067). Významný rozdíl byl identifikován v aditivním modelu (p =
0,043), kdy výsledky skupiny šermířů s variantní alelou A (GA a AA) byly porovnány
se skupinou homozygotů GG. Toto zjištění by mohlo usuzovat na pozitivní vliv
variantní alely Asp na výkon. Vzhledem k těmto výsledkům mohly být očekávány
podobné rozdíly i v dalším testu, kde jsou stejně jako v předchozím případě kladeny
nároky na rychlost pohybu šermíře v prostoru, tedy ve specifickém člunkovém testu. Při
komparaci časů dosažených v tomto testu byly zjištěny významné rozdíly ve čtyřech
modelech dědičnosti. V kodominantním modelu (tabulka 5.11) byl identifikován rozdíl
mezi homozygoty GG a heterozygoty GA, kde lepších výsledků dosahovala skupina
homozygotů s alelou G (p = 0,0088). V dominantním modelu, který porovnává
homozygoty s alelou G s kombinací genotypů s alelou A, byl objeven též významný
rozdíl (p = 0,0045). U obou zmíněných modelů dosahovala nejlepších výsledků skupina
šermířů s genotypem GG. Toto zjištění je v rozporu s výsledky proměnné PRV. Naopak
je v souladu se zjištěním autorů Walsh et al. (2009), kteří zjistili, že jedinci (v jejich
případě ženy) s genotypem GG dosahovali po absolvování tréninku více absolutní
izometrické síly a dynamiky než jedinci nesoucí alelu A. Naproti tomu Roth et al.
(2001) zjistily vyšší úroveň svalové síly u skupiny heterozygotů ve srovnání se
skupinou homozygotů (GG, AA). Toto zjištění je v rozporu s našimi výsledky, kde byl
sice identifikován významný rozdíl v superdominantním modelu (p = 0,0019) mezi
skupinou heterozygotů a skupinami homozygotů, ale lepších výsledků (rychlejší čas v
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testu) dosahovala společná skupina homozygotů GG a AA. Dále se významný rozdíl
projevil v aditivním modelu (p = 0,026). Jedinci s alelou A dosáhli lepších časů v
specifickém člunkovém testu než skupina, u níž byla identifikován genotyp GG.

6.3

Využití znalostí genetických dispozic pro predikci sportovní aktivity
K dnešnímu dni bylo identifikováno mnoho genů ovlivňující sportovní výkon

v podobě působení na svalovou výkonnost, růst nebo metabolismus, avšak nelze
stanovit žádný gen jako prediktivní, tedy „gen pro sport“. Většina asociačních studií
sledujících vybranou skupinu sportovců ve srovnání s kontrolní skupinou vychází
z předpokladu, že díky vlastním geneticky výhodným dispozicím se talentovaní jedinci
kumulují ve vyšších četnostech ve skupinách elitních sportovců (Petr, 2015). I přes
velké množství studií věnujících se problematice genetiky ve sportu, existuje
přesvědčení široké skupiny trenérů i sportovců, že na výkon ve sportu mají stále větší
vliv environmentální faktory (trénink, výživa, způsob regenerace, socioekonomické
zázemí, atd.). Z tohoto důvodu je velmi pravděpodobné, že působení genetických
faktorů na výkon konkrétního jedince bude odlišný v různém prostředí (studie na
dvojčatech). Četné dřívější studie objasnily podíl heritability u řady sledovaných
parametrů jako je například tělesná hmotnost (88 %), výška postavy (89 %), skok do
dálky (74 %), dynamická síla (75 %) nebo maximální srdeční frekvence (81-86 %).
Odhaduje se, že somatické parametry jsou více jak z 90 % podmíněny genetickými
dispozicemi (Hyjánek, Pastucha, & Vodička, 2015; Kohlíková, 2015). Pokud se
zaměříme na genetickou podmíněnost k pohybové aktivitě, nalezneme značné rozdíly.
Podle dostupných literárních pramenů jsou nejvíce geneticky podmíněny rychlostní a
reakční předpoklady a nejméně psychické a koordinační předpoklady (Kohlíková,
2015). Velmi důležitou a diskutovanou oblastí sportu jsou studie zaměřené na genetiku
kosterní svaloviny a možnosti jejího rozvoje. Významnou součástí posuzování
předpokladů pro úspěch v jednotlivých sportovních disciplínách je stanovení podílu
rychlých a pomalých svalových vláken. Podle Hyjánka et al. (2015) se každý jedinec
narodí s přesně stanoveným počtem svalových buněk a tento počet zůstává stabilní po
celý život. Intenzívním tréninkem se pak mění pouze velikost svalových vláken podle
intenzity svalové kontrakce. Naproti tomu Bouchard et al. (1997) a Kohlíková (2015)
upřesňují, že počet svalových vláken je závislý na počtu satelitních buněk a roste do 6.
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měsíce postnatálního vývoje. Jedinec má tedy vymezené možnosti nejlepšího výkonu.
Genetické faktory ovlivňují nejen strukturu a funkci kosterní svaloviny, ale ovlivňují i
další regulační systémy (kardiorespirační, metabolické, endokrinní, nervové aj.), které
svým působením regulují svalovou aktivitu. Z tohoto důvodu je zřejmé, že vrozené
dispozice jsou významným činitelem ve výchově sportovních talentů a možnosti
genetického vyšetření by měly být brány v úvahu především z hlediska optimálního
vývoje budoucího sportovce. Bunc (2004) v tomto ohledu doplňuje, že aktuální
sportovní výkon je výslednicí mimořádných vrozených dispozic (talentu) a příslušného
tréninku. Dále shledává jako významný prvek pro budoucí sportovní výkon nejen
včasné zachycení talentovaných jedinců, ale i způsob jejich kultivace s respektem
individuálních předpokladů jedince. Včasné rozpoznání talentu je velice obtížné. Čím je
jedinec mladší, tím složitější je přesné stanovení jeho sportovního výkonu
v budoucnosti. Prvotní prognóza je postupně zpřesňovaná a základem je dostatek
informací o příčinách odchýlení od předpokládaného průběhu tréninku. Problém může
být shledán při provádění anaerobních i aerobních motorických testů. Velmi důležité je
měřeného jedince vhodně motivovat, aby byl test proveden s maximálním úsilím a
trenér mohl dosažené výsledky využít v následujícím tréninkovém procesu. Při všech
testech použitých v řešeném výzkumu byli účastníci měření motivováni a instruováni
k maximálním výkonům. Genetické vyšetření může pomoci při definici výkonnostních
limitů konkrétního jedince v dané sportovní disciplíně a předejít tím případným
stresovým situacím při neúspěchu v soutěži. Vyšetřením konkrétních genotypů mohou
trenéři zvážit možnosti jedince na úspěch, zvolit nejefektivnější metodu tréninku
popřípadě příhodnější sportovní odvětví, způsob regenerace, možnosti a skladbu výživy,
dále může být díky genetickému vyšetření odhalena náchylnost ke zranění nebo
dokonce dispozice k případnému onemocnění. S přibývajícími zásadními informacemi
ohledně uplatnění genetických dispozic je stále velmi diskutovaný poměr vlivu tréninku
a genetiky. U elitních sportovců se předpokládá, že jsou výjimeční svou dosaženou
úrovní trénovanosti stejně jako přítomností genetických dispozic.
Pro optimální získání informací z genetického vyšetření je nezbytné precizní
odebrání genetického materiálu. V dnešní době se nejčastěji jedná o neinvazivní metodu
(bukální stěr). Většinou je prováděna samotným jedincem pod dohledem poučené osoby
nebo návodu od příslušné genetické laboratoře, jenž je součástí sady pro bukální stěr.
Nezbytné je dodržet zásady stěru s přesnou dokumentací a tím zabránit kontaminaci
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nebo záměně vzorku. Následuje zpracování v genetické laboratoři, která zajišťuje
vyšetření konkrétních genotypů a standardizaci použitých metod.
Samozřejmě je nezbytné brát v úvahu i vliv faktorů zevního prostředí na
fungování a uplatnění genetického materiálu, což je základem epigenetiky. Velký vliv
na expresi některých genů mají i změny, které nejsou způsobeny porušením pořadí
nukleotidů, ale odehrávají se na povrchu DNA. Na vybrané úseky DNA se mohou
přímo navázat některé molekuly a tím ovlivnit expresi některých genů. Tento fakt je
ovlivněn způsobem „sbalení“ DNA. Během našeho života dochází k aktivnímu
„rozbalování“ a „zabalování“ jednotlivých genů vlivem vnějšího působení, zatímco
pořadí nukleotidů setrvává stejné. Velký význam této funkce DNA je shledáván právě
v těhotenství, kdy matka svým nevhodným chováním může pozměnit zabalení
důležitých genů a předat potomkovi dispozice pro určitá onemocnění (Švecová, Smrž,
& Petr, 2008). Na možnosti aktivace regulačních mechanizmů, které nejsou přímo
v genech, může mít vliv tedy životní styl nejen konkrétního jedince, ale i předchozích
generací. Způsob života (výživa/podvýživa, stres, kouření, alkohol, množství pohybu)
ovlivňuje epigenetické změny, které zapříčiní změnu fenotypu beze změny genotypu i
v následujících generacích (Kohlíková, 2015; Švecová et al., 2008).
V současných studiích je trendem sledovat co nejpočetnější vzorek sportovců,
který dosahuje i několik set jedinců. Genetická vyšetření těchto osob jsou komparována
s výsledky dosaženými v různých motorických testech. Sledovaná skupina sportovců
může být dále dělena podle zaměření na rychlostně silové sportovce a sportovce
vytrvalostních disciplín nebo elitní a subelitní sportovce. Velmi často jsou skupiny se
stejným zaměřením složeny ze sportovců různých disciplín a splňují tak podmínku
stejného fyziologického a biochemického účinku. Odlišnosti jsou však v jejich
tréninkové přípravě. Současně vznikají studie s menšími, ale homogennějšími
skupinami. V předložené práci nebyly zjištěny významné rozdíly v rozložení alel a
genotypů mezi skupinou šermířů a obecnou populaci kavkazoidního typu. Důvodem
může být výběr probandů. Lze logicky předpokládat, že do výzkumného souboru byli
zařazeni i jedinci, kteří se svůj sportovní výkon výrazně ovlivnili kvalitním tréninkem a
dalšími faktory, díky čemuž u nich nemusely být zjištěny očekávané „geny pro
rychlost“.
Na základě zjištěných frekvencí alel a genotypů u skupiny šermířů nelze
jednoznačně tvrdit, že některá z alel má výhradní vliv na výkon v šermu. Důvodem
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může být fakt, že šerm je disciplínou, kde se na sportovním výkonu podílí současně
velké množství faktorů (rychlost, reakce, úroveň nervosvalové koordinace, psychika,
kvalita soupeře, cit pro tempo, závodní zkušenosti, inteligence, technika, taktika boje
atd.). Nezanedbatelný vliv na výkon v šermu má i kvalita a struktura tréninku. Je
zřejmé, že úroveň rychlostně silových schopností je pro kvalitní výkon v šermu velmi
důležitá, ale mnohem důležitější je vyváženost všech potřebných předpokladů, k nimž
se nepochybně řadí genetická výbava. V tomto ohledu je nutné brát v úvahu fakt, že
sportovní výkon je podpořen aktivací mnoha polymorfismů současně a je nezbytné
chápat jej jako polygenní znak. Domníváme se, že i navzdory vysokým počtům
testovaných osob v některých studiích řešících problematiku genetiky ve sportu lze za
přínosné považovat i studie s málo početným výzkumným souborem. Lze předpokládat,
že jiná dostupnost vzorku bude u atletů a jiná u sportovců, jejichž členská základna je
výrazně nižší. S vyšším počtem studií z různých sportovních disciplín lze očekávat
získání jakéhosi „průsečíku“, díky němuž budeme schopni vyvozovat objektivní závěry
například při odhadu budoucího výkonu, nebo mohou být tyto výsledky využity pro
odhad fenotypového účinku. Podle toho pak lze stanovit optimální tréninkový plán,
který bude podporovat růst výkonnosti a respektovat individuální odchylky jedince a
tím minimalizovat možnosti zranění.
Studium genetiky a stanovení genotypu jedince může být efektivní, ale může
také vést k potencionálnímu riziku zneužití preparátů ke zvýšení výkonnosti. Využití
genu jako dopingu bylo inspirováno novými léčebnými metodami. Funkční gen byl
začleněn do dědičné informace v buňkách, kde ovlivnil činnost ostatních genů nebo
nahradil nefunkční gen a sám zahájil produkci specifických enzymů nezbytných pro
optimální fungování organismu (Kohlíková, 2015). Genový dopink byl prvně popsán již
v roce 2001 a jeho využití může být poměrně široké. Svým působením může ovlivňovat
objem svalové hmoty, prokrvování, předcházení poškození nejen svalů, ale i dalších
orgánů, hojení poranění a regeneraci nebo utlumení svalové bolesti (Hyjánek et al.,
2015). Současným cílem genového dopingu je „naprogramovat“ organismus sportovce,
tak aby si určité látky podporující výkon vyráběl sám, což umožňuje ještě zvýšit
účinnost jinak plně funkčních genů. Od roku 2004 je genový dopink na seznamu
nedovolených prostředků (Kohlíková, 2015).
Praktické využití genetických studií v oblasti identifikace sportovního talentu na
základě genetického vyšetření je velice vzdálené. Využití zmíněných výsledků lze
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shledat spíše v možné predikci výskytu sledovaného fenotypového znaku, případném
nalezení souvislostí mezi konkrétním genotypem a vznikem určité choroby, nebo vyšší
pravděpodobností výskytu zranění. Díky přibývajícím poznatkům z oblasti fungování
DNA lze očekávat, že další studie budou zaměřeny na sledování vybraných
genotypových variant v souvislosti s působením vnějších faktorů prostředí, které mohou
zahrnovat již několikrát zmíněný účinek tréninku, složení stravy a doplňkových
preparátů, medikamenty, způsob regenerace či zdravotně orientovaných programů nebo
metody rekonvalescence. V dalších studiích by bylo vhodné zohlednit i informace o
životním stylu sledovaných jedinců. Při vyvozování závěrů z oblasti genetiky je nutné
vždy respektovat také faktory environmentálního prostředí, které z velké části aktivují
expresi genů.
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ZÁVĚRY

Na základě předložených výsledků lze usuzovat, že přítomnost sledovaných
polymorfismů může souviset s výsledky zjištěnými v motorických testech zaměřených
na rychlost. V souvislosti s vyšší rychlostí dosaženou ve specifických motorických
testech (pohybová rychlost výpadu, celková rychlost výpadu, specifický člunkový test)
se projevil efekt současně s přítomností polymorfismu NOS3 Glu298Asp (alela
298Asp), CNTF A1357G (alela 1357G). Vzhledem ke skutečnosti, že šerm je
disciplínou, kde hraje významnou roli reakční doba, byla sledována rychlost reakce na
vizuální podnět. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že přítomnost
polymorfismu BDKRB2 +9/-9 (alela -9), může souviset s rychlejší reakcí (reakční doba
při výpadu, rychlost aktivace obou sledovaných svalů). Zároveň je nezbytné doplnit,
že vyšších hodnot maximálního anaerobního výkonu v testu WT30 dosahovali šermíři s
polymorfismy ACE ID (genotyp ID) a BDKRB2 +9/-9 (alela -9).
Vztahy sledované v předložené práci lze využít pro další podobně zaměřené
studie, kde bude využito většího množství testovaných osob a případně i kontrolní
skupiny. I přesto, že výsledky předložené práce naznačují, že existují interakce mezi
konkrétními genotypy a výkonem dosaženým ve zvolených testech, je nezbytné na tyto
vztahy pohlížet s určitým nadhledem. Řešená problematika je stále ve fázi hledání
vhodných směrů, které se zvyšujícím se množstvím studií povedou k objektivizaci
výsledků z genetiky a sportu. Jsme si vědomi faktu, že sportovní výkon je ovlivněn
mnoha geny současně. Zároveň je nutné uvést, že sportovní výkon v šermu je mimo jiné
ovlivňován například výkonností protivníka, mezisvalovou koordinací, úrovní
specifické vytrvalosti, psychikou, taktikou, technikou, působením okolního prostředí a
dalšími faktory.
Prostřednictvím genetických vyšetření lze s ohledem na provozování
pohybových aktivit a sport očekávat optimalizaci podmínek pro realizaci tréninkového
procesu, kde by bylo zohledněno zdravotní hledisko (snížení rizika zranění, jiné
poškození zdraví), individuální možnosti jedince (fyzické předpoklady) atd. Vzhledem
k faktu, že genetické vybavení je od narození neměnné, mohla by mít míra genetické
determinace značný význam pro volbu sportovního odvětví nebo výběr sportovních
talentů již v dětském věku. V tomto ohledu jsou pro lidskou populaci důležité rozdíly ve
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frekvenci alel a genotypů, které zajišťují nejen viditelné rozdíly mezi jedinci a jejich
vlastnostmi, ale také odlišnou citlivost na onemocnění či zranění. V každém případě je
nezbytné nezapomínat na skutečnost, že na konečnou podobu jedince působí
multifaktoriální podmínky, při nichž dochází k interakci mezi prostředím a různými
geny. Sportovní výkon je polygenní znak a současné studie účinku konkrétní genů na
úroveň sportovního výkonu jsou teprve na počátku své cesty.

142

8

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Abernethy, B. (1996). Training the visual-perceptual skills of athletes: insights from the
study of motor expertise. American Journal of Sports Medicine, 24(6 Suppl), S8992.
Akhmetov, I. I., Astratenkova, I. V., Druzhevskaia, A. M., Komkova, A. I., Liubaeva,
E. V., Tarakin, P. P., ... & Rogozkin, V. A. (2006). The association of gene
polymorphisms with the muscle fiber type composition. Rossiiskii fiziologicheskii
zhurnal imeni IM Sechenova, 92(7), 883-888.
Ahmetov, I. I., Egorova, E. S., Gabdrakhmanova, L. J., & Fedotovdkaya, O. N. (2016).
Genes and Athletic Performance: An Update. Genetics and Sports, 61(2), 41-54.
Ahmetov, I. I., & Fedotovskaya, O. N. (2012). Sports genomics: Current state of
knowledge and future dirctions. Cellular and Molecular Exercise Physiology 1(1),
1–25.
Ahmetov, I. I., Gavrilov, D. N., Astratenkova, I. V., Druzhevskaya, A. M., Malinin, A.
V., Romanova, E. E., & Rogozkin, V. A. (2012a). The association of ACE, ACTN3
and PPARA Gene Variants with Strength Phenotypes in Middle School-age
Children. The Journal of Physiological Sciences,63(1), 79-85.
Ahmetov, I. I., Popov, D. V., Astratenkova, I. V., Druzhevskaya, A. M., Missina, S. S.,
Vinogradova, O. L., & Rogozkin, V. A. (2008). The Use of Molecular Genetic
Methods for Prognosis of Aerobic and Anaerobic Performance in Athletes. Human
Physiology, 34(3), 338-342.
Ahmetov, I. I., & Rogozkin, V. A. (2009). Genes, athlete status and training – An
overview. In M. Collins (Ed.), Genetics and sports (pp. 43-71) Cape Town: Karger
Publishers.
Ahmetov, I. I., Vinogradova, O. L., & Williams, A. G. (2012b). Gene Polymorphisms
and Fiber-type Composition of Human Skeletal Muscle. International Journal of
Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 22(4), 292-303.
Alberts B., Bray, D., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (1998).
Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem:
Espero Publishing.
143

Alves, C. R., Alves, G. B., Pereira, A. C., Trombetta, I. C., Dias, R. G., Mota, G. F., ...
& Oliveira, E. M. (2013). Vascular reactivity and ACE activity response to exercise
training are modulated by the+ 9/− 9 bradykinin B2 receptor gene functional
polymorphism. Physiological Genomics, 45(12), 487-492.
Amir, O., Amir, R., Yamin, C., Attias, E., Eynon, N., Sagiv, M., ... & Meckel, Y.
(2007). The ACE deletion allele is associated with Israeli elite endurance athletes.
Experimental Physiology, 92(5), 881-886.
Arking, D. E., Fallin, D. M., Fried, L. P., Li, T., Beamer, B. A., Xue, Q. L., ... &
Walston, J. (2006). Variation in the ciliary neurotrophic factor gene and muscle
strength in older Caucasian women. Journal of the American Geriatrics Society,
54(5), 823-826.
Balkó, Š. (2014). Vliv výkonnostní úrovně šermířů na reakční dobu a aktivaci
vybraných svalů při výpadu (Disertační práce, FTVS UK Praha). Retrieved from
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140041633
Balkó, Š. (2016). The surface electromyography in fencing. The analysis of the acyclic
movement in three different performance level groups of fencers. Opole: Opole
University of Technology.
Balkó, Š., Borysiuk, Z., Balkó, I., & Špulák, D. (2016a). The influence of different
performance level of fencers on muscular coordination and reaction time during the
fencing lunge. Archives of Budo, 12(1), 49-59.
Balkó, Š., Borysiuk, Z., & Šimonek, J. (2016b). The Influence of Different Performance
Level of Fencers on Simple and Choice Reaction Time. Revista Brasileira de
Cineantropometria & Desempenho Humano, 18(4), 391-400.
Barcelos, J. L, Morales, P. A., Maciel, R. N. Azevedo, M. M. A., & Silva, V. F. (2009).
Time of practise: a comparative study of the motor reaction time among volleyball
players. Fitness Performance Journal, 8(2), 103-109.
Barth, B., & Beck, E. (2007). The complete guide to fencing. Oxford: Meyer & Meyer.
Basmajian, J. V., & De Luca C. J. (1985). Muscles alive - Their function revealed by
electromyography. Baltimore: Williams & Wilkins.

144

Bassett, D. R., & Howley. E. T. (2000). Limiting factors for maximum oxygen uptake
and determinants of endurance performance. Medicine and Science in Sports and
Exercise, 32(1), 70-84.
Bernaciková, M. (2012). Fyziologie-elektronická učebnice. Retrieved from
https://publi.cz/books/49/Cover.html
Blakemore, A. I. F., Cox, A., Gonzalez, A. M., Maskill, J. K., Hughes, M. E., Wilson,
R. M., Ward, J. D., & Duff, G. W. (1996). Interleukin-1 receptor antagonist allele
(IL1RN*2) associated with nephropathy in diabetes mellitus. Humam Genetics
97(3), 369-374.
Bortoluzzi, S., Rampoldi, L., Simionati, B., Zimbello, R., Barbon, A., d’Alessi, F., ... &
Valle, G. (1998). A comprehensive, high-resolution genomic transcript map of
human skeletal muscle. Genome Research, 8(8), 817-825.
Borysiuk, Z. (2008a). Psychomotor reactions in fencing dependence of stimuli type.
Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, 10(3), 223-229.
Borysiuk, Z. (2008b). The signifikance of sensorimotor response components and EMG
signals depending on stimuli type in fencing. Acta Univiversitatis Palackianae
Olomucensis Gymnica,38(1), 43-54.
Borysiuk, Z. (2008c). Psychomotor reactions and expert opinions as factors of talent
identification in fencing. In X. Iglesias (Ed.), 1st International Congress on Science
and Technology in Fencing (pp. 65-68) Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Iglesias/publication/258835066_Book
_of_abstracts_1_st_International_Congress_on_Science_and_Technology_in_Fenc
ing/links/54da98090cf2ba88a68d4cbd.pdf#page=34
Borysiuk, Z. (2015). Zastosowanie EMG w szermierce. In Z. Borysiuk, (Ed.),
Elektromiografia w sporcie. Wybrane zastosowania praktyczne (pp. 13-40). Opole:
Wydzial wychowania fizycznego i fizjoterapii politechniki opolskiej.
Borysiuk, Z., & Waskiewicz, Z. (2008). Information processes, stimulation and
perceptural training in fencing. Journal of Human Kinetics, 19(1), 63-82.
Bottoms, L. M., Sinclair, J., Gabrysz, T., Szmatlan-Gabrysz, U., & Price, M. J. (2011).
physiological responses and energy expenditure to simulated epee fencing in elite
female fencers. Serbian Journal of Sports Sciences, 5(1), 17-20.
145

Bouchard, C., & Hoffman, E. P. (2011). Genetic and molecular aspects of sport
performance. Oxford: Wiley-Blackwell.
Bouchard, C., Pérusse, L., & Malina, R. (1997). Genetics of fitness and physical
performance. Champaign IL: Human Kinetics.
Buemann, B., Schierning, B., Toubro, S., Bibby, B., Sorensen, T., Dalgaard, L.,
Pedersen, O., & Astrup, A. (2001). The association between the val/ala-55
polymorphism of the uncoupling protein 2 gene and exercise efficiency.
International Journal of Obesity, 25(4), 467–471.
Bunc, V. (2004). Současné pohledy na identifikaci sportovního talentu (na příkladu
biatlonu a fotbalu). In T. Perič, & Suchý J. (Eds.) Identifikace pohybových talentů
(pp. 19-24). Praha: FTVS UK.
Bunc, V. (2010). Funkční předpoklady výběru talentů ve hrách a ve vytrvalostních
sportech – co je společné a v čem se liší. In T. Perič, & Suchý J. (Eds.) Identifikace
sportovních talentů (pp. 24-30). Praha: Karolinum.
Bunc, V., & Heller, J. (1989). Energy cost of running in similarly trained men and
women. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology,
59(3), 178–183.
Bunc, V., Hráský, P., Baláš, J., & Skalská, M. (2013). Funkční profil mladých
trénovaných sportovců. Česká kinantropologie, 17(4), 95-107.
Brutsaert, T. D., & Parra, E. J. (2009). Nature versus nurture in determining athletic
ability. In M. Collins (Ed.), Genetics and Sports, (pp. 11-27). Cape Town: Karger
Publishers.
Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2008). Biologie. Brno: Computer Press, a.s.
Cauci, S., Di Santolo, M., Ryckman, K. K., Williams, S. M., & Banfi, G. (2010).
Variable number of tandem repeat polymorphisms of the interleukin-1 receptor
antagonist gene IL-1RN: a novel association with the athlete status. BMC Medical
Genetics, 11(1), 1-11.
Clarkson, P. M., Devaney, J. M., Gordish-Dressman, H., Thompson, P. D., Hubal, M.
J., Urso, M., ... & Pescatello, L. S. (2005). ACTN3 genotype is associated with
increases in muscle strength in response to resistance training in women. Journal of
Applied Physiology, 99(1), 154-163.
146

Clarys, J. P. (2000). Electromyography in sports and occupational settings: an update of
its limits and possibilities. Ergonomics, 43(10), 1750-1762.
Conwit, R. A., Ling, S., Roth, S., Stashuk, D., Hurley, B., Ferrell, R., & Metter, E. J.
(2005). The relationship between ciliary neurotrophic factor (CNTF) genotype and
motor unit physiology: preliminary studies. BMC physiology, 5(1), 1-14.
Criswell, E. (2011). Cram´s introduction to surface electromyography. Massachusetts:
Jones and Bartlett Publishers.
Czajkowski, Z. (2005). Understanding Fencing: the unity and practise. Staten Island,
NY: SKA Swordplay Books.
Czajkowski, Z. (2009). Tactics in fencing – preparatory actions. Studies in Physical
Culture and Tourism 16(4), 371-377.
Čihák, R. (2011). Anatomie 1. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grada
Publishing.
Čelokovský, S. (1976). Teorie pohybových schopností. Praha: Univerzita Karlova.
Gutiérrez-Dávila, M., Rojas, F. J., Antonio, R., & Navarro, E. (2013). Effect of
uncertainty on the reaction response in fencing. Research Quarterly for Exercise
and Sport, 84(1), 16-23.
Day, S. (2002). Important factors in surface EMG meausrement. Retrieved from
https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5030/labs/f2009/EMG_measurement
_and_recording.pdf
De Luca, C. J. (1997). The use of surface electromyography in biomechanics. Journal
of Applied Biomechanics, 13(2), 135-163.
De Moor, M. H., Spector, T. D., Cherkas, L. F., Falchi, M., Hottenga, J. J., Boomsma,
D. I., & De Geus, E. J. (2007). Genome-wide linkage scan for athlete status in 700
British female DZ twin pairs. Twin Research and Human Genetics, 10(6), 812-820.
Dhamrait, S. S., Williams, A. G., Day, S. H., Skipworth, J., Payne, J. R., World, M.,
Humphries, S. E., & Montgomery, H. E. (2012). Variation in the uncoupling
protein 2 and 3 genes and human performance. Journal of Applied Physiology,
112(7), 1122-1127.

147

Doron, J., & Gaudreau, P. (2014). A point-by-point analysis of performance in a fencing
match: Psychological processes associated with winning and losing streaks. Journal
of Sport and Exercise Psychology, 36(1), 3-13.
Dovalil, J. (2009). Kondiční příprava. In J. Dovalil et al. (Eds.) Výkon a trénink ve
sportu (pp. 11 – 59). Praha: Olympia.
Dovalil, J., & Choutka, M. (2009). Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko
racionálního tréninku. In J. Dovalil et al. (Eds.), Výkon a trénink ve sportu (pp. 11 –
59). Praha: Olympia.
Drozdovska, S. B., Dosenko, V. E., Ahmetov, I. I., & Ilyin, V. N. (2013). The
association of gene polymorphisms with athlete status in Ukrainians. Biology of
Sport, 30(3), 163-167.
Drozdovska, S. B., Dosenko, V. E., Iliyn, V. N., Fillipov, M. M., & Kuzmina, L. M.
(2009). Allelic Polymorphism of Endothelial No-Synthase (eNOS) Association
with Exercise-Induced Hypoxia Adaptation. Baltic Journal of Health & Physical
Activity, 1(1), 13-19.
Druzhevskaya, A. M., Ahmetov, I. I., Astratenkova, I. V., & Rogozkin, V. A. (2008).
Association of the ACTN3 R577X polymorphism with power athlete status in
Russians. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology,
103(6), 631-634.
Dylevský, I. (2009). Funkční anatomie. Praha: Grada.
Enoka, R. (2008). Neuromechanics of human movement. Champaign IL: Human
Kinetics.
Eynon, N., Alves, A. J., Yamin, C., Sagiv, M., Duarte, J. A., Oliveira, J., ... & Meckel,
Y. (2009). Is there an ACE ID – ACTN3 R577X polymorphisms interaction that
influences sprint performance? International Journal of Sports Medicine, 30(12),
888-891.
Eynon, N., Hanson, E. D., Lucia, A., Houweling, P. J., Garton, F., North, K. N., &
Bishop, D. J. (2013). Genes for Elite Power and Sprint Performance: ACTN3 Leads
the Way. Sports Medicine, 43(9), 803-817.

148

Eynon, N., Meckel, Y., Alves, A. J., Nemet, D., & Eliakim, A. (2011). Is there an
interaction between BDKRB2− 9/+ 9 and GNB3 C825T polymorphisms and elite
athletic performance? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports,
21(6), 242-246.
Fedotovskaya, O. N., Danilova, A. A., & Akhmetov, I. I. (2013). Effect of AMPD1
gene polymorphism on muscle activity in humans. Bulletin of Experimental Biology
and Medicine, 154(4), 489-491.
Francescato, M. P., Cettolo, V., & di Prampero, P. E. (2008). Influence of phosphagen
concentration on phosphocreatine breakdown kinetics. Data from human
gastrocnemius muscle. Journal of Applied Physiology, 105(1), 158-164.
Gabay, C., Smith, M. F., Jr., Eidlen, D., & Arend, W. P. (1997). Interleukin 1 receptor
antagonist (IL-1Ra) is an acute-phase protein. The Journal of Clinical
Investigation, 99(12), 2930-2940.
Ganong, W. F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha: Galén.
Gharbi, Z., Dardouri, W., Haj-Sassi, R., Chamari, K., & Souissi, N. (2015). Aerobic and
anaerobic determinants of repeated sprint ability in team sports athletes. Biology of
Sport, 32(2), 207-212.
Gibson, W. T. (2009). Key concepts in human genetics: understanding the complex
phenotype. In M. Collins (Ed.), Genetics and Sports (pp. 1-10). Cape Town: Karger
Publishers.
Gignac, G. E., & Vernon, P. A. (2004). Reaction time and the dominant and nondominant hands: An extension of Hick´s Law. Personality and Individual
Differences, 36, 733-739.
Ginevičiené, V., Jakaitiené, A., Pranculis, A., Milašius, K., Tubelis, L., & Utkus, A.
(2014). AMPD1 rs17602729 is associated with physical performance of sprint and
power in elite Lithuanian athletes. BMC Genetics, 15(1), 1-9.
Gómez-Gallego, F., Ruiz, J. R., Buxens, A., Artieda, M., Arteta, D., Santiago, C.,
Rodríguez-Romo, G., Lao, J. I., & Lucia, A. (2009). The -786 T/C polymorphism
of the NOS3 gene is associated with elite performance in power sports. European
Journal of Appled Physiology, 107(5), 565-569.
Grasgruber, P., & Cacek J. (2008). Sportovní geny. Brno: Computer Press, a.s.
149

Gronek, P., & Holdys, J. (2013). Genes and physical fitness. Tends in Sport Sciences,
20(1), 16-29.
Gronek, P., Kryściak, J., Holdys, J., & Gronek, J. (2013). Genetic determinants of
fencing performance. Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and
Sport Promotion, 3, 5-11.
Grosser, M. (1991). Schnelligkeitstraining. München: BLV Verlaggesellschaft.
Havel, Z. (1993). Rychlostní schopnosti. In Z. Havel, L. Bláha, L. Valter, J. Vlach, &
M. Žák, (Eds.), Rozvoj rychlostních schopností I (pp. 5-16). Ústí nad Labem: PF
UJEP.
Havel, Z., & Hnízdil, J. (2010). Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností. Ústí nad
Labem: PF UJEP.
Heller, J. (2013). Vyšetřovací metody u sportujícího jedince. In S. Bartůňková et al.
(Eds.), Fyziologie pohybové zátěže (pp. 196-213). Praha: Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
Hendl, J. (2009). Přehled statistických metod. Praha: Portál.
Hick, W. E. (1952). On the rate of gain of information. Quarterly Journal of
Experimental Psychology, 4(1), 11-26.
Hirtz, P. (1985). Coordinative abilities in sports school. Berlin: VU Wissen.
Hirtz, P. (1997). Psychomotorisch-koordinative Fähigkeiten. In P. Hirtz, G. Kirschner,
& M. Pöhlman, (Eds.), Sportmotorik. Grundlagen, Anwendungen und Grenzgebiete
(pp. 125 136). Kassel: Universität Gesamthochschule.
Holdys, J., Gronek, P., Kryściak, J., & Stanisławski, D. (2013). Genetic variants of
uncoupling proteins-2 and -3 in relation to maximal oxygen uptake in different
sports. Acta Biochimica Polonica, 60(1), 71-75.
Holdys, J., Kryściak, J., Stanisławski, D., & Gronek, P. (2011). Polymorphism of the αactn3 gene in individuals practising different sports disciplines. Biology of Sport,
28(2), 101-106.

150

Hopkinson, N. S., Li, K. W., Kehoe, A., Humphries, S. E., Roughton, M., Moxham, J.,
Montgomery, H., & Polkey, M. I. (2008). Vitamin D receptor genotypes influence
quadriceps strength in chronic obstructive pulmonary disease. The American
Journal of Clinical Nutrition, 87(2), 385-390.
Horváth, R., Bernasovská, J., Brožíková, I., & Sovičová, A. (2010). Diagnostika
motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport. Prešov: Prešovská
univerzita.
Hořák, M. (2013). Mutace a polymorfismy v genech ovlivňující sportovní výkony
(Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Brno). Retrieved from
https://is.muni.cz/th/376148/prif_b/bakalarka_horak_IS.pdf
Hosking, L., Lumsden, S., Lewis, K., Yeo, A., McCarthy, L., Bansal, A., … & Xu, C. F.
(2004). Detection of genotyping errors by Hardy-Weinberg equilibrium testing.
European Journal of Human Genetics, 12(5), 395-399.
Hug, F. (2011). Can muscle coordination be precisely studied by surface
electromyography? Journal of Electromyography and Kinesiology, 21(1), 1–12.
Hyjánek, M. J., Pastucha, M. D., & Vodička, M. R. (2015). Možnosti genetického
testování sportovní výkonnosti u dospělých sportovců. Medicína pro praxi, 12(1),
39-41.
Hyman, R. (1953). Stimulus information as a determinant of reaction time. Journal of
Experimental Psychology, 45(3), 188-196.
Cheris, E. (2002). Fencing. Step to Success. Champaign, IL: Human Kinetics.
Cheng, J., Morisaki, H., Sugimoto, N., Dohi, A., Shintani, T., Kimura, E., Toyama, K.,
... & Morisaki, T. (2014). Effect of isolated AMP deaminase deficienci on skeletal
muscle function. Molecular genetics and Metabolism Report, 1, 51-59.
Iida, Y., Miyazaki, M., & Uchida, S. (2010). Developmental changes in cognitive
reaction time of children aged 6-12 years. European Journal of Sport Science,
10(3), 151–158.

151

Iglesias, X., & Rodríguez, F. A. (2008). Physiological testing and bioenergetics in
fencing. In X. Iglesias (Ed.), 1st International Congress on Science and Technology
in Fencing (pp. 32-34) Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Iglesias/publication/258835066_Book
_of_abstracts_1_st_International_Congress_on_Science_and_Technology_in_Fenc
ing/links/54da98090cf2ba88a68d4cbd.pdf#page=34
Jacob, A. C., Zmuda, J. M., Cauley, J. A., Metter, E. J., Hurley, B. F., Ferrell, R. E., &
Roth, S. M. (2004). Ciliary neurotrophic factor (CNTF) genotype and body
composition. European journal of human genetics, 12(5), 372-376.
Jirka, Z. (1977). Metodika lékařskopedagogického sledování se zaměřením na šerm.
Praha: ČSTV.
Jirka, Z. (1995). Šerm. In J. Melichna et al. (Eds.), Fyziologie tělesné zátěže II.
Speciální část, 2. díl (pp. 155-160). Praha: UK.
Jensen, A. (1998). The G factor: The science of mental ability. Westport: Praeger.
Jones, A., & Woods, D. R. (2003). Skeletal muscle RAS and exercise performance. The
International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 35(6), 855-866.
Kábrt, M. (2011). Aplikovaná statistika – Test chí-kvadrát nezávislosti v kontingenční
tabulce. Retrieved from http://www.milankabrt.cz/testNezavislosti/index.php
Karas, V., & Otáhal, S. (1991). Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu.
Keller, O. (1999). Obecná elektromyografie. Praha: Triton.
Kelso, J. A. S. (1995). Dynamic patterns. The self-organization of brain and behavior.
Massachusetts, Cambridge: MIT Press.
Kogler, A. (1979). Príprava vrcholového šermiara. Praha: ČSTV.
Kohlíková, E. (2013). Pohybový systém a jeho řízení. In S. Bartůňková et al. (Eds.),
Fyziologie pohybové zátěže (pp. 58-90). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
tělesné výchovy a sportu.
Kohlíková, E. (1015). Sport a geny. In R. Brdička, & Didden, W. (Eds.), Genetika
v klinické praxi (pp. 161-178). Praha: Galén.

152

Konrad, P. (2005). The ABC of EMG. A Practical introduction to Kinesiological
Electromyography. Retrieved from http://www.noraxon.com/wpcontent/uploads/2014/12/ABC-EMG-ISBN.pdf
Koutedakis, Y. Ridgeon, A., Sharp, N. C., & Boreham, C. (1993). Seasonal variationof
selected performance parameters in epee fencers. British Journal of Sports
Medicine, 27(3), 171-174.
Kračmar, B., Vystrčilová, M., & Psotová, D. (2007). Sledování aktivity vybraných
svalů u nordic walking a chůze pomocí povrchové EMG. Rehabilitace a Fyzikální
Lékařství, 14(3),101-106.
Krobot, A., & Kolářová, B. (2011). Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci.
Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta zdravotnických věd.
Kývalová, M. (2011). Sekvenační metody nové generace: Jejich principy a
potencionální využití v genetice člověka, etické aspekty (Bakalářská práce, Ústav
experimentální biologie, oddělení genetiky a molekulární biologie, Brno).
Retrieved from https://is.muni.cz/th/323429/prif_b/BAKALARSKA_PRACE.pdf
Lek, M., Quinlan, K. G., & North, K. N. (2010). The evolution of skeletal muscle
performance: gene duplication and divergence of human sarcomeric α‐actinins.
Bioessays, 32(1), 17-25.
Lehnert, M., Botek, M., Sigmund, M., Smékal, D., Šťastný, P., Malý, T., Háp, P., Bělka,
J., & Neuls, F. (2014). Kondiční trénink. Retrieved from
https://publi.cz/books/149/01.html
Leońska-Duniec, A. (2013). Genetic research in modern sport. Central European
Journal of Sport Sciences and Medicine, 3(3), 19-28.
Li, J. X., So, R. C. H., & Yuan, Y. W. I. (1999, October/November). Muscle strain and
cardio- vascular stress in fencing competition. Paper presented at roceedings of the
5th IOC world congress on sportsciences, Sydney.
Lifanov, D., Khadyeva, M. N., Rahmatullina, L., Demenev, S. V., & Ibragimov, R. R.
(2014). Effect of creatine supplementation on physical performance are related
tothe AMPD1 and PPARG genes polymorphisms in football players. Rossiiskii
Fiziologicheskii Zhurnal Imeni I. M. Sechenova, 100(6), 767-776.

153

Lippi, G., Longo, U. G., & Maffulli, N. (2010). Genetics and sport. British Medical
Bulletin, 93(1), 27-47.
MacArthur, D. G., & North, K. N. (2004). A gene for speed? The evolution and
function of -actinin-3. Bioessays, 26(7), 786-795.
MacArthur, D. G., & North, K. N. (2005). Genes and human elite athletic performance.
Human Genetics, 116(5), 331-339.
Máček, M., & Radvanský, J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity.
Praha: Galén.
Mahoney, D. J., Safdar, A., Parise, G., Melov, S., Fu, M., MacNeil, L., ... &
Tarnopolsky, M. A. (2008). Gene expression profiling in human skeletal muscle
during recovery from eccentric exercise. American Journal of Physiology Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 294(6), R1901-R1910.
Machová, J., & Kubátová, D. (2009). Výchova ke zdraví. Praha: Grada.
Mazzuca, F., Borro, M., Botticelli, A., Aimati, L., Gentile, G., Capalbo, C., ... &
Marchetti, P. (2015). Effect of MTHFR Polymorphisms on Gastrointestinal Cancer
Risk in Italy. World Journal of Oncology, 6(4), 394-397.
Měkota, K., & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc: FTK UP Olomouc.
Mickevičienė, D., Motiejūnaitė,K., Skurvydas, A., Darbutas, T., & Karanauskienė D.
(2008). How do reaction time and movement speed depend on the complexity of
the task? Sportas, 69(2), 57-62.
Miyamoto-Mikami, E., Murakami, H., Tsuchie, H., Takahashi, H., Ohiwa, N., Miyachi,
M., ... & Fuku, N. (2017). Lack of association between genotype score and
sprint/power performance in the Japanese population. Journal of Science and
Medicine in Sport, 20(1), 98-103.
Moran, C. N., Yang, N., Bailey, M. E., Tsiokanos, A., Jamurtas, A., MacArthur, D. G.,
... & Wilson, R. H. (2007). Association analysis of the ACTN3 R577X
polymorphism and complex quantitative body composition and performance
phenotypes in adolescent Greeks. European Journal of Human Genetics, 15(1), 8893.
Naňka, O., & Elišková, M. (2009). Přehled anatomie. Praha: Galén.

154

Nazarov, I. B., Woods, D. R., Montgomery, H. E., Shneider, O. V., Kazakov, V. I.,
Tomilin, N. V., & Rogozkin, V. A. (2001). The angiotensin converting enzyme I/D
polymorphism in Russian athletes. European Journal of Human Genetics, 9(10),
797-801.
Nečas, O., Svoboda, A., & Hejtmánek, M. (2000). Obecná biologie pro lékařské
fakulty. Jinočany: H & H.
Norman, B., Esbjörnsson, M., Rundqvist, H., Österlund, T., Von Walden, F., & Tesch,
P. A. (2009). Strength, power, fiber types, and mRNA expression in trained men
and women with different ACTN3 R577X genotypes. Journal of Applied
Physiology, 106(3), 959-965.
Norman, B., Sabina, R. L., & Jansson, E. (2001). Regulation of skeletal muscle ATP
catabolism by AMPD1 genotype during sprint exercise in asymptomatic subjects.
Journal of Applied Physiology, 91(1), 258-264.
Norman, B., Nygren, A. T., Nowak, J., & Sabina, R. L. (2008). The effect of AMPD1
genotype on blood flow response to sprint exercise. European Journal of Applied
Physiology, 103(2), 173-180.
Novotný, J., & Bernaciková, M. (2010). Poznámky k energetickému metabolismu
svalových vláken. In M. Zvonař, P. Korvas, & J. Nykodým (Eds.), Pohybové a
zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu (pp. 130-132). Brno: Masarykova
Univerzita.
Nussbaum, R. L, McInnes, R. R., & Willard, H. F. (2004). Klinická genetika. Praha:
Triton.
Nyström, J., Lindwall, O., Ceci, R., Harmenberg, J., Swedenhag, J., & Ekblom, B.
(1990). Physiological and morphological characteristics of world class fencers.
International Journal of Sports Medicine, 11(2), 136-139.
Ostrander, E. A., Huson, H. J., & Ostrander, G. K. (2009). Genetics of athletic
performance. Annual Review of Genomics and Human Genetics, 10(1), 407-429.
Pain, M., & Hibbs, A. (2007). Sprint stars and the minimum auditory reaction time.
Journal of Sport Sciences, 25(1), 79-86.
Pánek, D., Pavlů, D., & Čemusová, J. (2009). Počítačové zpracování dat získaných
pomocí povrchového EMG. Rehabilitace a Fyzikální Lékařství, 16(4), 177-180.
155

Pavelka, R. (2011). Kineziologická analýza úderu horní končetinou ve sportovním
karate (Disertační práce, FTVS UK, Praha). Retrieved from
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-543-version1-pavelka.pdf
Pescatello, L. S., Kostek, M. A., Gordish-Dressman, H., Thompson, P. D., Seip, R. L.,
Price, T. B., ... & Visich, P. S. (2006). ACE ID genotype and the muscle strength
and size response to unilateral resistance training. Medicine and Science in Sports
and Exercise, 38(6), 1074-1081.
Petr, M. (2015). Sportovní a nutriční genomika: využití genetické informace
k optimalizaci tréninkových a výživových programů (Habilitační práce). Praha:
FTVS UK.
Petr, M., Kohlíková, E., & Šťastný, P. (2011). Jsou varianty v genu pro actn3
determinantem výkonu ve sprintech a v explosivně-silových sportovních
disciplínách? Česká kinantropologie, 15(2), 11-15.
Petr, M., Šťastný, P, Pecha O., Štefl, M., Šeda, O., & Kohlíková, E. (2014). PPARA
Intron Polymorphism Associated with Power Perforance in 30-s Anaerobic
Wingate Test. PLOS ONE, 9(9), 1-5.
Pokorný, P. (2011). Těšíte se na nové druhy? Jistě přijdou, ale chce to trpělivos. Vesmír,
90(12). 698-701. Retrieved from http://casopis.vesmir.cz/clanek/tesite-se-na-novedruhy-jiste-prijdou-ale-chce-to-trpelivost
Pomeroy, J., Söderberg, A. M., & Franks, P. W. (2009). Gene-lifestyle interactions and
their consequences on human health. In M. Collins (Ed.) Genetics and Sports (pp
110-135). Cape Town: Karger Publishers.
Raczek J., & Mynarski W. (1991). From the research on coordination motor abilities.
Antropomotoryka, 5(1), 3–19.
Raczek, J., Mynarski, W., & Ljach, W. (2002). Ksztaltowanie i diagnozowanie
koordynacyjnych zdolności motorycznych. Katowice: Akademia Wychowania
Fizycznego.
Reaz, M. B. I., Hussain, M. S., & Mohd-Yasin, F. (2006). Techniques of EMG signal
analysis: detection, processing, classification and applications. Biological
Procedures Online, 8(1), 11-35.

156

Ricci, E., Malacrida, S., Zanchetta, M., Montagna, M., Giaquinto, C., & De Rossi, A.
(2009). Role of β-defensin-1 polymorphisms in mother-to-child transmission of
HIV-1. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 51(1), 13-19.
Rodová, D., Mayer, M., & Janura, M. (2001). Současné možnosti využití povrchové
elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 8(4), 173-177.
Roi, G. S., & Bianchedi, D. (2008). The science of fencing: implications for
performance and injury prevention. Sports Medicine, 38(6), 465-481.
Rico-Sanz, J., Rankinen, T., Joanisse, D. R., Leon, A. S., Skinner, J. S., Wilmore, J. H.,
Rao, D. C., & Bouchard, C. (2003). Association between cardiorespiratory
responses to exercise and the C34T AMPD1 gene polymorphism in the heritage
family study. Physiological Genomics, 14(2), 161-166.
Rosypal, S. (2006). Úvod do molekulární biologie. Díl první. Brno: Stanislav Rosypal.
Roth, S. M., Metter, E. J., Lee, M. R., Hurley, B. F., & Ferrell, R. E. (2003). C174T
polymorfism in the CNTF receptor gene is associated with fat-free mass in men and
women. Journal of Applied Physiology, 95(4), 1425-1430.
Roth, S. M., Schrager, M. A., Ferrell, R. E., Reichman, S. E., Metter, E. J., Lynch, N.
A., Lindle, R. S., & Hurley, B. F. (2001). CNTF genotype is associated with
muscular strength and quality in humans across the adult age span. Journal of
Applied Physiology, 90(4), 1205-1210.
Roy, S. H., De Luca, G., Cheng, M. S., Johansson, A., Gilmore, L. D., & De Luca, C. J.
(2007). Electromechanical stability of surface EMG senzore. Medical and
Biological Engineering and Computing, 45(5), 447-457.
Sapega, A., Minkoff, J., Nicholas, J. A., & Valsamis, M. (1978). Sport-specific
performance factor profiling. Fencing as a prototype. American Journal of Sports
Medicine, 6(5), 232-235.
Sapega, A., Minkoff, J., Valsamis, M., & Nicholas, J. A. (1984). Musculoskeletal
performance testing and profiling of elite competitive fencers. Clinics in Sports
Medicine, 3(1), 231-244.

157

Saunders, C. J., de Milander, L., Hew-Butler, T., Xenophontos, S. L., Cariolou, M. A.,
Anastassiades, L. C., ... & Collins, M. (2006). Dipsogenic genes associated with
weight changes during Ironman Triathlons. Human Molecular Genetics, 15(20),
2980-2987.
Sawczuk, M., Maciejewska, A., Cięszczyk, P., & Eider, J. (2011). The role of genetic
research in sport. Science & Sports, 26(5), 251–258.
Sawczuk, M., Timshina, Y. I., Astratenkova, I. V., Maciejewska-Karłowska, A.,
Leońska-Duniec, A., Ficek, K., ... & Ahmetov, I. I. (2013). The -9/+9
polymorphism of the bradykinin receptor beta 2 gene and athlete status: A study
involving two European cohorts. Human Biology, 85(5), 741-755.
Scott, R. A., Irving, R., Irwin, L., Morrison, E., Charlton, V., Austin, K., ... & Yang, N.
(2010). ACTN3 and ACE genotypes in elite Jamaican and US sprinters. Medicine &
Science in Sports & Exercise, 42(1), 107-112.
Sergienko, L. (2000). Genetische grenzen sportlicher lestungen. Lesstungsport, 30(1),
39-42.
Sessa, F., Chetta, M., Petito, A., Franzetti, M., Bafunno, V., Pisanelli, D., ... &
Margaglione, M. (2011). Gene polymorphisms and sport attitude in Italian athletes.
Genetic testing and molecular biomarkers, 15(4), 285-290.
Schmidt, R. A., & Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and performance: A
situation-based learning approach. Champaign IL: Human Kinetics.
Silbernagl, S., & Despopoulos, A. (2004). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada.
Sjöblom, B., Salmazo, A., & Djinović-Carugo, K. (2008). -Actinin structure and
regulation. Cellular and Molecular Life Sciences, 65(17), 2688-2701.
Snustad, D. P., & Simmons, M. J. (2009). Genetika. Praha: Masarykova univerzita.
Sobczak, A., & Smulsky, V. (2006). Aerobic and anaerobic capacities of different age
and performance female fencers. Medsportpress, 12(2), 214-217.
Solé, X., Guinó, E., Valls, J., Iniesta, R., & Moreno, V. (2006). SNPStats: a web tool for
the analysis of association studies. Bioinformatics, 22(15), 1928-1929.

158

Solé-Violán, J., de Castro, F. R., García-Laorden, M. I., Blanquer, J., Aspa, J.,
Borderías, L., ... & Agüero, J. M. F. (2010). Genetic variability in the severity and
outcome of community-acquired pneumonia. Respiratory medicine, 104(3), 440447.
Sovičová, A. (2010). Výskyt polymorfizmu r557x ACTN3 génu vo vybraných skupinách
športovcov. In Perič, T., & Suchý, J. (Eds.), Identifikace sportovních talentů (pp.
57-61). Praha: Karolinum.
Stein, J. F. (2008). Factors influencing the initiation, performance and precision of the
hit in fencing. In X. Iglesias (Ed.), 1st International Congress on Science and
Technology in Fencing (pp. 7-13) Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Iglesias/publication/258835066_Book
_of_abstracts_1_st_International_Congress_on_Science_and_Technology_in_Fenc
ing/links/54da98090cf2ba88a68d4cbd.pdf#page=34
Strandberg, L., Lorentzon, M., Hellqvist, A., Nilsson, S., Wallenius, V., Ohlsson, C., &
Jansson, J. O. (2006). Interleukin-1 system gene polymorphisms are associated with
fat mass in young men. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,
91(7), 2749-2754.
Szabo, L. (1982). Fencing and the master. Budapest: Franklin.
Szelid, Z., Lux, Á., Kolossváry, M., Tóth, A., Vágó, H., Lendvai, Z., ... & Merkely, B.
(2015). Right ventricular adaptation is associated with the Glu298Asp variant of the
NOS3 gene in elite athletes. PLOS ONE, 10(10), e0141680.
Szopa, J. (1988). Zmiennoœć podstawowych cech somatycznych i funkcjonalnych u
dorosłych mieszkańców Krakowa w przedziale wieku 19–62 lat z uwzględnieniem
zróżnicowania społeczno--zawodowego. Materiały i prace antropologiczne, 109,
73-103.
Szopa, J., Mleczko, E., & Żak, S. (1996). Podstawy antropomotoryki. Warszawa:
Wydawnictwo naukove.
Špulák, D., & Mikulíková, P. (2012). Segmentation of electromyographic signal during
periodic movements. Paper presented at the 16th International Student Conference
on Electrical Engineering, Technical University Prague.

159

Špulák, D., Čmejla, R., Mikulíková, P., Bezoušková Paulů, J., & Kračmar, B. (2012).
Muscle activity detection using emg envelope thresholding - comparison of various
approaches. Paper presented at the 20th Annual Conference Proceeding´s
Technical Computing, Bratislava.
Šteffl, M., & Bartůňková, S. (2013). Fyziologické základy tréninku. In S. Bartůňková et
al. (Eds.), Fyziologice pohybové zátěže (pp. 125-141). Praha: FTVS UK.
Šťastný, P., Fiala, M., & Petr, M. (2010). The differences between ice-hockey academic
national team and first Czech ice-hockey league players in speed and strenght
premises by anaerobic Wingate test. Studia Kinanthropologica, 11(2), 94-101.
Švecová, M., Smrž, J., & Petr, J. (2008). Biodiverzita a udržitelný rozvoj. Banská
Bystrica: UMB FPV.
Tanaka, K., Hasegawa M., Kataoka, T., & Katz, L. (2010). The effect of self-position
and posture information on reaction time. International Journal of Computer
Science in Sport, 9(3), 4-14.
Takahashi, R., Yokoji, H., Misawa, H., Hayashi, M., Hu, J., & Deguchi, T. (1994). A
null mutation in the human CNTF gene is not causally related to neurological
diseases. Nature Genetics, 7(1), 79-84.
Tarlow, J. K., Clay, F. E., Cork, M. J., Blakemore, A. I. F., McDonagh, A. J. G.,
Messenger, A. G., & Duff, G. W. (1994). Severity of alopecia areata is associated
with a polymorphism in the interleukin-1 receptor antagonist gene. Journal of
Investigative Dermatology, 103(3), 387-390.
Toran, G. (1996). Introduzione alla tattica schermistica. Roma: Societa Stampa
Sportiva.
Trojan, S. (1999). Lékařská fyziologie. Praha: Grada.
Tsolakis, Ch., & Vagenas, G. (2010). Anthropometric, physiological and performace
charakteristics of elite and sub-elite fencers. Journal of Human Kinetics, 23(1), 8995.
Vandewalle, H., Heller, J., Pérès, G., Raveneau, S., & Monod, H. (1987). Etude
comparative entre le Wingate test et un test force-vitesse sur ergocycle. Science &
Sports, 2(4), 279-284.

160

Vandewalle, H., Peres, G., Heller, J., & Monod, H. (1985). All out anaerobic capacity
tests on cycle ergometers. European Journal of Applied Physiology and
Occupational Physiology, 54(2), 222-229.
Vaverka, F. (2011). Vliv vybraných faktorů na přesnost jednoduchého pohybu.
Lateralita, rychlost, zraková kontrola, zátěž, rozsah pohybu. Ostrava: Universitas
Ostraviensis.
Véle, F. (2006). Kineziologie, přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro
diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton.
Vlasák, P. (1983). Faktory výkonnosti v šermu jako východisku výběru talentů a
zaměření tréninku. Praha: ČSTV.
Votík, J., & Bursová, M. (1994). Přehled metod stimulace motorických schopností.
Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU.
Walder, K., Norman, R. A., Honson, R. L., Schrauwen, P., Neverova, M., Jenkinson,
Ch. P., Easlick, J., ... & Ravussin, E. (1998). Association Between Uncoupling
Protein polymorphisms (UCP2 – UCP3) and Energy Metabolism/Obesity in Pima
Indians. Human Molecular Genetics, 7(9), 1431-1435.
Walston, J., Arking, D. E., Fallin, D., Li, T., Beamer, B., Xue, Q., ... & Chakravarti, A.
(2005). IL-6 gene variation is not associated with increased serum levels of IL-6,
muscle, weakness, or frailty in older women. Experimental Gerontology, 40(4),
344-352.
Walsh, S., Kelsey, B. K., Angelopoulos, T. J, Clarkson, P. M., Gordon, P. M., Moyna,
N. M., Visich, P. S., ... & Pescatello, L. S. (2009). CNTF 1357 G  A
polymorphism and the muscle strength response to resistance training. Journal of
Applied Physiology, 107(4), 1235-1240.
Wang, J. (2009). Reaction-time training for elite athletes: a winning formula for
champions. International Journal of Coaching Science, 3(2), 67-78.
Wang, Y., Deluca, M., Morucci, G., Punzi, T., Ruggiero, M., Ceroti, M., Marella, M. ...
& V. A. Rogozkin. (2011). Is the Vitamin D Receptor Found in Muscle?
Endocrinology, 152(2), 2084-2091.

161

Williams, A. G., Dhamrait, S. S., Wootton, P. T., Day, S. H., Hawe, E., Payne, J. R., ...
& Montgomery, H. E. (2004). Bradykinin receptor gene variant and human
physical performance. Journal of Applied Physiology, 96(3), 938-942.
Williams, A. M., & Grant, A. (1999). Training perceptual skill in sport. International
Journal of Sport Psychology, 30(2), 194-220.
Williams, J. M., Hoepner, B. J., Moody, D. L., & Ogilvie, B. (1970). Personality traits
of champion level female fencers. Research Quarterly, 41(3), 446-453.
Williams, L. R. T., & Walmsley, A. (2000a). Response amendment in fencing:
differences between elite and novice subjects. Perceptual and Motor Skills, 91(1),
131-142.
Williams, L. R. T., & Walmsley, A. (2000b). Response timing and muscular
coordination in fencing: A comparison of elite and novice fencers. Journal of
Science and Medicine in Sport, 3(4), 460-475.
Windhorst, U., & Johansson, H. (1999). Modern techniques in neuroscience research.
Berlin: Springer.
Yang, N., MacArthur, D. G., Gulbin, J. P., Hahn, A. G., Beggs, A. H., Easteal, S., &
North, K. (2003). ACTN3 genotype is associated with human elite athletic
performance. The American Journal of Human Genetics, 73(3), 627-631.
Zedka, M. (2009). Laboratorní vyšetření pohybu. In Z. Kolář, et al. (Eds.), Rehabilitace
v klinické praxi (pp. 197 – 209). Praha: Galén.
Zhang, B., Tanaka, H., Shono, N., Miura, S., Kiyonaga, A., Shindo, M., & Saku, K.
(2003). The I allele of the angiotensin‐converting enzyme gene is associated with
an increased percentage of slow‐twitch type I fibers in human skeletal muscle.
Clinical Genetics, 63(2), 139-144.

162

9

PŘÍLOHY

Seznam příloh
Příloha 1 Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS
Příloha 2 Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu
Příloha 3 Odběrová sada pro sběr genetického materiálu
Příloha 4 PCR v reálném čase (CNTF GA)
Příloha 5 Fragmentační analýza - horizontální gelová elektroforéza
Příloha 6 Fragmentační analýza – kapilární gelová elektroforéza
Příloha 7 Polymorfismus délky restrikčních fragmentů - RFLP
Příloha 8 Technické specifikace zařízení a software pro měření „specifických“ testů
Příloha 9 Technické specifikace zařízení ME6000 a software MegaWin pro zjišťování
rychlosti aktivace svalů
Příloha 10 Přehled pozorované frekvence alel a genotypů 30 šermířů první a druhé
výkonnostní třídy

163

Příloha 1
Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS

Příloha 2
Vzor informovaného souhlasu pro účastníky výzkumu

Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
Souhlasím s účastí na výzkumu, který v rámci doktorského studia realizuje Mgr. Iva
Balkó.
Cílem výzkumu je komparace genetických predispozic s anaerobními (rychlostněsilovými) schopnostmi testovanými prostřednictvím Wingate testu v Biomedicínské laboratoři
FTVS UK Praha. Genetické vyšetření zahrnuje bukální stěr, který je rychlý a nebolestivý.
Získaný materiál bude zaslán do genetické laboratoře Genomac International, s.r.o (Praha 6) a
laboratoře molekurární diagnostiky 1. Lékařské fakulty UK Praha, kde dojde ke zpracování a
vyhodnocení získaných polymorfismů.
Výzkum má neinvazivní charakter a získaná data nebudou zneužita a osobní údaje
nebudou nikde zveřejněny.

Jméno

Příjmení

Datum

Podpis

Příloha 3

Odběrová sada pro sběr genetického materiálu

Příloha 4

PCR v reálném čase (CNTF GA)

Amplifikační křivka genotypu AA CNTF (Genomac výzkumný ústav, s.r.o)

Amplifikační křivka genotypu GG CNTF (Genomac výzkumný ústav, s.r.o)

Amplifikační křivka genotypu GA CNTF (Genomac výzkumný ústav, s.r.o)

Příloha 5

Fragmentační analýza - horizontální gelová elektroforéza

Horizontální gelová elektroforéza ACE ID (Genomac výzkumný ústav, s.r.o)

Příloha 6

Fragmentační analýza – kapilární gelová elektroforéza

Elektroforogram pořízený kapilární gelovou elektroforézou u genu BDKRB2 (Genomac
výzkumný ústav, s.r.o)
A – záznam homozygota s alelou -9 BDKRB2
B – záznam heterozygota -9/+9 BDKRB2
C – záznam homozygota s alelou +9 BDKRB2

Příloha 7

Polymorfismus délky restrikčních fragmentů - RFLP

Gelová tabulka s různými počty proužků (Genomac výzkumný ústav, s.r.o)
A – heterozygot; B – homozygot; C - homozygot

Příloha 8

Technické specifikace zařízení a software pro měření „specifických“

testů
(JRD, PČPB, RDV, PRV, CRV)
-

Výrobce: Fitronic, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

-

Charakteristika: systém Fitrosword: zásahový terč, vodorovná a svislá překážka,
interfejs, kabelové propojení s PC, kordem a zásahovým terčem

-

Vzorkovací frekvence: 1000 Hz

-

Interface: propojený s PC, zásahovým terčem a kordem

-

Podněty: jednoduchá reakce (červená LED dioda), složitá reakce (červená,
zelená, žlutá LED dioda)

-

Rozměry terče: 35 x 28 cm, zásahové kruhy (šířka 2 cm), střední kruh (průměr 5
cm)

-

Ocelové zásahové kruhy: hodnota 1 - 5 (5 = nejvyšší hodnota)

-

Interfejs (příloha 3): upravený pro MegaWin: log1 (5 V) = normální režim, log0
(5 V) = výskyt podnětu, zásah terče (označení markeru v SW MegaWin)

-

Možný interval výskytu podnětů: 0 - 6000 ms

-

Umístění barevných LED diod: ve středu terče nad zásahovou plochou
(příloha 3)

-

Software: SWORD (Fitronic, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika)

-

Kord Uhlmann pro levoruké i pravoruké šermíře o hmotnosti 400 g (příloha 3)

-

Pásmo pro vymezení pohybové vzdálenosti

-

Kalibrovaná váha

Zařízení Fitrosword (zásahový terč vlevo, svislá a vodorovná přepážka vpravo)

Příloha 9 Technické specifikace zařízení ME6000 a software MegaWin pro
zjišťování rychlosti aktivace svalů

-

Výrobce: MEGA Electronics, Ltd., Finsko

-

Charakteristika: sběrné telemetrické mobilní zařízení ME6000

-

Typ signálu EMG: hrubý/průměrný/RMS/sjednocený s měřícím rozpětím +/8192 μV pro EMG

-

Počet měřících kanálů: 16

-

Vzorkovací frekvence: až 10000 Hz

-

Citlivost přístroje: 1 μV na dílek

-

Pásmová propust 8 - 500 Hz

-

Interní paměť: 256 MB – 2 GB, možnost sledování záznamu bezdrátově

-

Rozlišení: 14 bit

-

Rozměry 181 x 85 x 35 mm

-

Váha: 344 g

-

Software: MegaWin (MEGA Electronics, Ltd., Kuopio, Finsko)

-

Kruhové elektrody Ambu (Blue Sensor P) s Ag/AgCl senzorem překrytým
vlhkým gelem (měřící gelová oblast 154 mm2 a impedance 400 Ω).

Sběrné telemetrické mobilní zařízení ME6000

Příloha 10

Přehled pozorované frekvence alel a genotypů 30 šermířů první a druhé

výkonnostní třídy

Polymorfismus

Genotyp

Alela

ACE ID

I/I

I/D

DD

alela I

alela D

Frekvence (%)

27

46

27

50

50

ACTN3 R577X

RR

RX

XX

alela R

alela X

Frekvence (%)

33,3

53,3

13,4

60

40

BDKRB2

-9/-9

-9/+9

+9/+9

alela - 9

alela + 9

Frekvence (%)

30

43

27

52

48

CNTF G1357A

GG

GA

AA

alela G

alela A

Frekvence (%)

70

27

3

83

17

AMPD1 C34T

CC

CT

TT

alela C

alela T

Frekvence (%)

70

30

0

65

35

NOS3 Glu298Asp

Glu/Glu

Glu/Asp

Asp/Asp

alela Glu

alela Asp

Frekvence (%)

60

30

10

75

25

