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Úvod
Ve snaze vědeckých pokusů porozumět regulaci energetické rovnováhy
našeho organizmu, se předmětem výzkumu staly všechny složky celkového
energetického výdeje, které můžeme zjednodušeně rozdělit na bazální energetický
výdej, energetický výdej při pohybové aktivitě a termický efekt potravy.
Termický efekt potravy, též nazývaný dietou indukovaná termogeneze, je
definován jako navýšení klidového energetického výdeje v období po přijetí
potravy. Ačkoliv představuje poměrně malou část celkového energetického
výdeje člověka, může být jedním z faktorů zapříčiňujících vznik obezity, což se
ukazuje jako jeden z důvodů četného zájmu o tuto problematiku. Nedostatečná
redukce energetických nároků na zpracování živin byla sledována právě u
obézních jedinců. Přestože byl termický efekt potravy zkoumán poměrně značně,
jeho role v energetické bilanci člověka je doposud sporná (Reed & Hill, 1996;
Westerterp, 2004).
Tato diplomová práce v mnohém navazuje na práci bakalářskou. Je
rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce prezentuje, na
podkladě četného zastoupení zahraničních studií, přehlednější a hlubší tematickou
analýzu problematiky termického efektu potravy, jakožto i charakteristiku
nejvýznamnějších složek u testovacích pokrmů (nápojů), jež mají přímou
souvislost s naším výzkumem. Část empirická naopak předkládá na početnějším
výzkumném souboru (15 mužů z Fakulty sportovních studií Masarykovy
univerzity) kvalitativnější rozbor výzkumného problému, což dovoluje přesnější
interpretaci získaných dat a podstatně větší praktickou aplikovatelnost výsledků,
než tomu bylo u bakalářské práce. Cíle a úkoly diplomové práce zůstávají taktéž
neměnné. Hlavním cílem je zjistit jednotlivé průběhy hodnot klidového
energetického výdeje po podání testovacích pokrmů (s převahou bílkovin a
s převahou sacharidů - maltodextrin), a zjistit rozdíl průběhů hodnot jejich
vzájemnou komparací. Hlavními úkoly práce jsou dle posloupnosti: stanovení
klidového energetického výdeje, podání testovacího pokrmu, sledování odezvy
organizmu a srovnání odezvy na testovací pokrmy.
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Jako zdroj informací byl hojně využíván portál elektronických
informačních zdrojů Masarykovy univerzity. Prameny tvořily zejména souhrnné
databáze PubMed a SportDiscus, které byly cennou a nezbytnou součástí
kompletace teoretické části, neboť detailnější charakteristika termického efektu
potravy je v české literatuře velmi omezená.
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1. Stav dosavadních poznatků (literární přehled zkoumané
problematiky)
Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. První kapitola
prezentuje dosavadní poznatky o termickém účinku potravy, čerpané jak
z odborné literatury, tak převážně i z řad studií publikovaných na portálu
elektronických informačních zdrojů Masarykovy univerzity. Druhá kapitola pak
předkládá poznatky, čerpané zejména z odborné literatury, o nejvýznamnějších
komponentách v námi zvolených testovacích pokrmech, jež mají přímou
souvislost s naším výzkumem.

1.1 Termický efekt potravy (TEF)
 Úvod
Celkový denní energetický výdej člověka (TEE1) můžeme zjednodušeně
rozdělit do tří hlavních složek: bazální energetický výdej (BEE2), termický efekt
potravy (TEF3) a energetický výdej při pohybové aktivitě (EEPA4) (Stipanuk,
2006).
BEE je definován jako nejmenší množství energie nezbytné ke krytí
základních funkcí organizmu (jako funkce oběhového systému, vylučovacích
orgánů, plic, jater, mozková činnost, regulace tělesné teploty atd.) za absolutně
klidových (bazálních) podmínek (Driskell & Wolinsky, 2008, 2008; Holeček,
2006; Mourek, 2005; Williams, 2010). BEE je stejně tak jako TEE závislá na řadě
faktorů, jakými jsou věk, pohlaví, tělesná hmotnost, beztuková tělesná hmota
(FFM5), výška a další, a představuje 60 - 75 % z celkového denního energetického
výdeje (Whitney & Rolfes, 2011; Wildman & Miller, 2004; Williams, 2010).
Vzhledem k tomu, že podmínky pro určení hodnoty BEE jsou velmi přísně
definovány a mnohdy je není možno dodržet, v běžné praxi se z toho důvodu

1

TEE z angl. total energy expenditure
BEE z angl. basal energy expenditure
3
TEF z angl. thermic effect of food
4
EEPA z angl. energy expenditure of physical activity
5
FFM z angl. Fat Free Mass (beztuková hmota též aktivní tělesná hmota); FFM = tělesná
hmotnost – FM (z angl. Fat Mass, což je celkové množství tuku).
2
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majoritně stanovuje klidový energetický výdej (REE6), který odráží metabolické
nároky organismu v kteroukoliv denní dobu, avšak poměrně často bývá právě
s BEE zaměňován (Driskell & Wolinsky, 2008; Holeček, 2006; Svačina, 2008;
Williams, 2010). REE je mírně vyšší než BEE a odpovídá asi 65 - 80 %
celkového denního energetického výdeje (Gropper, Smith, & Groff, 2005; Manore
& Thompson, 2000; Stipanuk, 2006).
Termický efekt potravy, dále jen TEF, představuje navýšení energetického
výdeje nad hodnotu bazálního metabolizmu související s trávením, vstřebáváním a
skladováním živin. Vyjadřuje se v % energie přijaté v potravě a je pro jednotlivé
živiny odlišný. Při příjmu smíšené potravy tvoří přibližně 5 - 15 % z celkového
denního energetického výdeje. Vyšších % hodnot TEF dosáhneme ve stravě s
relativně vysokým obsahem bílkovin a alkoholu, a naopak hodnot nižších při
převažující spotřebě tuků (podrobněji viz kapitola 1.1) (Manore & Thompson,
2000; Stipanuk, 2006; Svačina, 2008; Westerterp, 2004; Whitney & Rolfes, 2011;
Williams, 2010).
Energetické nároky na pohybovou aktivitu (EEPA) představují nejvíce
variabilní složku z celkového denního energetického výdeje a jsou podřízeny
individuální pohybové aktivitě každého jedince (Holeček, 2006). EEPA jsou dány
součtem denních pohybových aktivit všeho druhu a zjednodušeně je lze rozdělit
do dvou základních komponent: energetické nároky na plánovanou pohybovou
činnost a tzv. neplánovanou (spontánní) tělesnou aktivitu (NEAT7), jež v sobě
zahrnuje energetický výdej pracovních činností (např. stavební a úklidové práce,
volnočasové aktivity, sezení, stání, zvedání se, chůzi, mluvení, vrtění, ošívání a
mnoho dalších) (Levine, Eberhardt, & Jensen, 1999; Stipanuk, 2006).
1.1.1 Termický efekt potravy (TEF)
Jak již bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, TEF představuje nárůst
energetického výdeje nad hodnotu bazálního metabolizmu v tzv. postprandiálním
období (tj. po příjmu potravy) v rámci celého dne. Časový průběh TEF dosahuje
svého vrcholu přibližně po 90 minutách po perorálním příjmu potravy, a k
6
7

REE z angl. resting energy expenditure
NEAT z angl. nonexercise activity thermogenesis

10

1. Stav dosavadních poznatků (literární přehled zkoumané problematiky)

navrácení k preprandiálním hodnotám dochází za 2 - 5 hodin (Holeček, 2006;
Manore & Thompson, 2000; Pánek, 2002; Svačina, 2008; Williams, 2010). Tato
zjištění potvrzuje ve své studii i Compher, Frankenfield, Keim, & Roth-Yousey
(2006), jež uvádí, že k vrcholu u TEF u většiny jedinců dochází v rozmezí 60 180 minut po požití potravy, nicméně u obézních a starších lidí dochází k vrcholu
později než u neobézních a mladších lidí.
TEF souvisí s metabolickými nároky organizmu na zpracování potravy
(trávení, vstřebávání, transport, odbourávání, ukládání a přestavbu živin do
využitelné formy - např. ATP, glykogen a triacylglyceroly). Vyjadřuje se
zpravidla v % energie přijaté v potravě a bývá pro jednotlivé makronutrienty
rozdílný (Holeček, 2006; Summerfield, 2001; Svačina, 2008; Westerterp, 2004;
Whitney & Rolfes, 2011). Lze jej stanovit různými metodami, z nichž každá má
své výhody i nevýhody (Maughan & Burke, 2006). Typicky se však stanovuje
metodou nepřímé kalorimetrie (měříme spotřebu O2 za standardních podmínek na lačno, v tělesném a duševním klidu (minimálně 30 minut), při pokojové teplotě
20 °C, při současném vychytávání vydýchaného CO2) (Maughan & Burke, 2006;
Stipanuk, 2006; Svačina, 2008; Trojan, 2003).
Parenterální8 i enterální9 výživa má podobný termický efekt jako výživa
perorální (Svačina, 2008).
Nutno dodat, že poměrně často se TEF zaměňuje s termickým efekt jídla
(TEM10),

avšak

termíny

nejsou

synonymní.

TEM

představuje

nárůst

energetického výdeje (metabolické odezvy) nad hodnotu klidového metabolismu
v postprandiálním období, tedy po konkrétním jídle. Proto je jednodušší měřit
TEM než TEF kvůli problémům, jež vznikají ve snaze posoudit kumulativní
náklady na energii všech potravin spotřebovaných během jednoho dne (Manore &
Thompson, 2000).
Délka měření přispívá ke změnám v TEF. S kratší dobou měření
(<5 hodin) dochází k větší chybovosti výsledků (Stipanuk, 2006). Studie, které se
zabývaly délkou měření TEF po dobu 6 hodin po požití středně velkých jídel nám

8

Parenterální = nitrožilní
Enterální = podání roztoků s přesně určeným složením živin - cukry, tuky, bílkoviny, minerály,
stopové prvky, vitamíny do trávicího traktu.
10
TEM z angl. thermic effect of a meal
9
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ukázaly, že 57 % TEF se projevilo již po 3 hodinách, 77 % po 4 hodinách a 91 %
po 5 hodinách po perorálním příjmu potravy (Compher et al., 2006).
Velikost TEF je úměrná obsahu energie (Reed & Hill, 1996) a obsahu
bílkovin. Stav přesycení či naopak hladovění ve dnech předcházejících měření
mají taktéž vliv na hodnotu TEF. Míra jakou interindividuální vlastnosti přispívají
na změny v TEF je nejasná (Stipanuk, 2006).
Beztuková tělesná hmota (FFM) je silný determinant TEF (Reed & Hill,
1996). Zvýšení tělesné hmotnosti jakožto i pokles tělesné hmotnosti snižují
hodnotu TEF, i když výsledky některých studií nekorelují s úbytkem tělesné
hmotnosti a snížením TEF. Zajímavostí je také zjištění, že TEF se snižovala až do
okamžiku, kdy bylo dosaženo 10 % ztráty hmotnosti, avšak po dosažení této
hodnoty se s další ztrátou hmotnosti TEF již neměnila. U obézních a inzulínu
rezistentních jedinců se také objevuje snížená hodnota TEF, i když samotný vliv
obezity na TEF je kontroverzní. Stejně tak i věk byl spojen s poklesem TEF v
některých, ale ne všech studiích. Není známo, že by se hodnota TEF měnila v
průběhu menstruačního cyklu. Na nedávných studiích se ukázalo, že genetické
faktory ovlivňují hodnotu TEF (Stipanuk, 2006).
1.1.1.1 Variace názvosloví
V české literatuře se objevuje k termínu „termický efekt potravy“ množství
alternativních názvů (synonym), avšak některé z nich se již nepoužívají. Pro
příklad uveďme nejznámější z nich: „postprandiální termogeneze“, „dietou
indukovaná (navozená) termogeneze“, „specificko - dynamický účinek stravy
(potravy, živin)“ a v neposlední řadě „produkce tepla podmíněná výživou“.
Naproti tomu v anglické literatuře nacházejí české termíny své protějšky
zejména pod těmito názvy: Thermic Effect of Food (TEF), Postprandial
Thermogenesis, Diet - Induced Thermogenesis (DIT), Specific Dynamic Activity
(SDA).
My se však budeme v našem textu pro lepší orientaci držet angl. termínu
TEF.
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1.1.1.2 Rozdělení TEF
TEF má 2 hlavní komponenty: obligatorní a fakultativní termogenezi
(Manore & Thompson, 2000; Pánek, 2002).
Obligatorní termogeneze představuje energetické náklady spojené s
trávením, vstřebáváním, transportem živin, a také se syntézou bílkovin, tuků
(triacylglycerolů) a sacharidů. Obligatorní složce lze přibližně přičíst 50 - 75 %
podíl z celkové hodnoty TEF. Na základě provedených výzkumů se ukázalo, že
měřené hodnoty TEF jsou ve skutečnosti vyšší, než teoretické předpovědi výdeje
energie spojené s trávením, absorpcí a skladováním živin.
Energii vynaloženou nad rámec hodnot obligatorní termogeneze nazýváme
fakultativní termogenezí. Fakultativní termogeneze představuje hormonální
odezvu organizmu na příjem živin a je způsobena především aktivitou
sympatického nervového systému, např. po konzumaci jídla či po infuzi glukózy.
Zjednodušeně řečeno je tedy TEF kombinací energie potřebné k trávení a
metabolizování stravy, kterou konzumujeme, a energie spotřebované v důsledku
sympatického nervového systému, který je stimulován pouhým pohledem na jídlo,
vůní, konzumací jídla apod. (Manore & Thompson, 2000).
1.1.1.3 Faktory ovlivňující TEF
TEF může ovlivňovat celá řada limitujících faktorů, které můžeme
zjednodušeně rozdělit na faktory fyziologické a faktory mající spojitost se stravou
jako takovou. Mezi ty fyziologické můžeme zařadit zejména:


genetické faktory - genetická aktivita sympatického nervového systému a
exprese UCP11,



věk,



úroveň tělesné zdatnosti,



citlivost tkání na inzulín,



úroveň obezity a další (Holeček, 2006; Manore & Thompson, 2000).

Naproti tomu do faktorů, jež mají spojitost se stravou, náleží velikost porce,
skladba jídla, chutnost, jakožto i načasování jídla (Manore & Thompson, 2000).
11

UCP z angl. uncoupling protein = rozpojovací protein (omezuje schopnost buněk využívat
kyslík k získávání energie a zvyšující tvorbu tepla, existuje v lidském organismu a výzkum těchto
látek směřuje k využití v léčbě obezity).
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1.1.1.3.1 Vliv složení stravy a velikosti porce na TEF
Jak již bylo řečeno, TEF přetrvává několik hodin po konzumaci potravy.
Jeho hodnota je podmíněna velikosti zkonzumované porce (množství kcal, kJ),
druhu konzumovaných potravin, tj. procentuelnímu složení makronutrientů (kcal z
bílkovin, tuků a sacharidů), a stupni obezity (Holeček, 2006; Manore &
Thompson, 2000). Při příjmu smíšené potravy je odhadován termický efekt na 10
% z celkového energetického výdeje (Driskell & Wolinsky, 2008; Holeček, 2006;
Manore & Thompson, 2000; Summerfield, 2001; Svačina, 2008; Whitney &
Rolfes, 2011; Williams, 2010). U žen bývá hodnota nižší v rozmezí 6 - 7 %
z celkového energetického výdeje (Manore & Thompson, 2000).
TEF je pro jednotlivé makronutrienty rozdílný. U sacharidů se uvádí TEF
v rozmezí 5 - 10 %, u tuků 0 - 3 % a u bílkovin 20 - 30 % (Svačina, 2008).
Nicméně procentuelní rozmezí hodnot jednotlivých makronutrientů se u řady
autorů mírně liší. Všeobecně však můžeme konstatovat, že sacharidy představují
rozmezí hodnot 5 - 10 %, tuky 0 - 5 % a bílkoviny 20 - 30 % z celkového denního
energetického výdeje. Lišící se hodnoty TEF u jednotlivých živin jsou způsobeny
odlišnými nároky na jejich přeměnu do formy vhodné pro jejich využití jako
zdroje, či zásobní formy energie. Příčinou velmi malého TEF u tuků je jejich
nenáročná transformace do zásob energie skladované v tukové tkáni (Holeček,
2006; Manore & Thompson, 2000). Naopak nejnáročnější metabolizmus mají
bílkoviny, což koresponduje s celou řadou dosavadních výzkumů. Jmenujme např.
studii, kterou provedli Hochstenbach-Waelen, Veldhorst, Nieuwenhuizen,
Westerterp-Plantenga, & Westerterp (2009), a jejímž cílem bylo porovnat účinky
dvou pokrmů, jejichž energetická hodnota byla tvořena z 25 % (25 % bílkovin, 20
% tuků a 55 % sacharidů) a 10 % (10 % bílkovin, 35 % tuků a 55 % sacharidů) z
kaseinu, jako jediného zdroje bílkovin, o stejné energetické hodnotě obou
pokrmů. Výsledkem bylo, že 25 % zastoupení kaseinu v pokrmu mělo o 2,6 %
vyšší TEF než pokrm z 10 % zastoupením kaseinu. Další nedávné studie
naznačily, že strava s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuků
vyvolává větší TEF, než strava s vysokým obsahem sacharidů a nízkým obsahem
tuků (Johnston, Day, & Swan, 2002). V tab. 1 můžeme porovnat na souhrnné
studii několika autorů změnu procentuální hodnoty TEF (v tomto případě DIT)
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v závislosti na % složení jednotlivých makronutrientů, když je nám známo, že při
příjmu smíšené potravy je odhadován TEF okolo 10 % z celkového energetického
výdeje. Měření v intervalu do 4 - 5,5 hodiny po přijmutí jídla vykazovalo nižší %
hodnoty, naproti tomu vyšší % hodnoty vykazoval výzkum s čistou spotřebou
alkoholu a výzkum měřený 24 hodin v respirační komoře.
Vlivem TEF na energetický výdej je nutno měřit hodnotu BEE nalačno a s
TEF je nutno kalkulovat při výpočtech energetické hodnoty jídelníčku. Například:
má-li být uhrazen energetický výdej o hodnotě 10 000 kJ, je nutno podat potravou
přibližně 11 000 kJ, tedy cca o 10 % více (Holeček, 2006).
Nízký termický efekt tuků je dáván do souvislosti s rozvojem obezity při
dlouhodobém příjmu stravy s vysokým obsahem tuků (Holeček, 2006; Williams,
2010).
Řada dosavadních studií naznačila, že příjem potravy ve více dávkách je
provázen větším termickým efektem než příjem stejného množství potravy pouze
v jedné dávce (Holeček, 2006; Manore & Thompson, 2000). To tedy znamená, že
TEF není zcela úměrný množství přijaté potravy, a že část termického efektu
nesouvisí s energií nezbytnou pro její zpracování. Jedná se o důsledek
neurohumorálních změn indukovaných signály ze smyslových orgánů, již před
příjmem potravy. Též bylo zjištěno, že samotný pohled na jídlo, čichové a
chuťové smysly vedou k vyšší tvorbě tepla v období cca 30 minut, což se
uplatňuje v prevenci a terapii obezity, kde jedno z hlavních doporučení je rozdělit
denní příděl stravy do více porcí (Holeček, 2006).
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Tab. 1 Změna hodnoty DIT (TEF) v %, na složení potravy (v % S, B, T, Alkohol)
na příkladu souhrnné studie (Westerterp, 2004).

1.1.1.3.2 Vliv fyzické aktivity (EEPA) na TEF
Vliv fyzické aktivity na TEF závisí na řadě faktorů, jako jsou úroveň
obezity, načasování stravy, tělesná námaha, intenzita a doba trvání fyzické
aktivity, a úroveň fyzické zdatnosti (Manore & Thompson, 2000).
Segal, Gutin, Nyman, & Pi-Sunyer, (1985) uvádí, že fyzická aktivita před
konzumací potravy nemá žádný podstatný účinek na hodnotu TEF (u hubených
osob). Nicméně u obézních osob TEF vzrostla o cca 40 %, leč absolutní zvýšení
celkového počtu kcal bylo nepatrné (10 - 15 kcal/3 h). Naproti tomu Stipanuk,
(2006) uvádí, že i slabá aktivita (jako ošívání se atd.) během období měření
ovlivňuje hodnotu TEF. Nižší hodnota TEF byla hlášena u trénovaných jedinců
(Poehlman, Melby, & Badylak, 1988), ale další studie naproti tomu naznačovaly
pozitivní korelaci mezi TEF a maximální spotřebou kyslíku. Musíme však
konstatovat, že o vlivu fyzické aktivity před a po jídle není v současné době k
dispozici dostatečné množství relevantních informací (Manore & Thompson,
2000).
1.1.1.4 Metodologie měření TEF
Existuje celá řada limitujících faktorů, které mohou negativně ovlivnit
výsledky měření TEF pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Rovněž i zvolená
16
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metodika měření nepřímé kalorimetrie je na tom obdobně, neboť v průběhu let
bylo vyvinuto nesčetné množství protokolů měření, které by mohly působit na
výsledky testů. Nejednotná metodologie tedy značně ztěžuje jakékoliv spolehlivé
srovnání studií TEF. Z těchto důvodů definovala Americká dietetická asociace
obecně platné podmínky pro spolehlivé měření REE metodou nepřímé
kalorimetrie. Závěry těchto cenných doporučení byly publikovány Compher et al.
(2006), jako systematický přehled pro měření REE metodou nepřímé kalorimetrie,
které by měli pro zajištění co nejspolehlivějších a nejpřesnějších výsledků
dodržovat zkoumané osoby i výzkumníci. Skupina odborníků se zde pokusila
formulovat a zodpovědět několik otázek, pomocí kterých lze získat spolehlivé a
přesné výsledky měření REE nepřímou kalorimetrií. Mezi otázky týkající se
oblasti výzkumu patřily: určení doby mezi poslední přijatou stravou a zahájením
měření, doba odpočinku před zahájením měření, délka měření, omezení pohybové
aktivity před měřením, pozice těla při měření, environmentální podmínky měření
(např. teplota, čas, tlak atd.), rozdílné typy měřících přístrojů a jejich rozdílný
způsob analýzy sběrných plynů, rozdíly při měření stejného jedince v různých
denních dobách nebo v různých dnech či jaký respirační kvocient (RQ) se použije
k výkladu měření (Compher et al., 2006).
Nutno dodat, že tato doporučení pro měření REE metodou nepřímé
kalorimetrie byla aplikována i v naší studii.

1.1.2 Souhrn
Pro náš organizmus je nejvýhodnější neustále udržovat rovnováhu mezi
příjmem a výdejem energie. Projevy dlouhodobé nerovnováhy příjmu nad
výdejem mají za následek vznik nadváhy a obezity. Celkový denní energetický
výdej člověka můžeme zjednodušeně rozdělit do tří hlavních složek: bazální
energetický výdej, termický efekt potravy a energetický výdej při pohybové
aktivitě. Bazální energetický výdej představuje energii potřebnou pro zachování
životních funkcí organismu (činnosti srdce, plic, zažívání, funkce ledvin a
metabolické funkce buněk) za stavu naprostého duševního a tělesného klidu za
normální teploty. Tvoří největší část celodenního výdeje energie - 60 - 70 % a
jeho hodnota je závislá na řadě faktorů jako např. pohlaví, věk a podíl svalové
17
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hmoty. V praxi se mnohem častěji stanovuje klidový energetický výdej, který
odráží metabolické nároky organismu v kteroukoliv denní dobu. Energetické
nároky na pohybovou aktivitu představují nejvíce variabilní složku z celkového
energetického výdeje. Její hodnota se pohybuje okolo 20 % u lidí neaktivních, až
po 50 % u sportovců a lidí mimořádně aktivních. Fyzická aktivita zvyšuje výdej
energie při samotném pohybu, a při déletrvajících aktivitách navíc přetrvává
určitou dobu po aktivitě. Ovlivňuje ji též řada faktorů, jakými jsou např. druh
svalové práce, hmotnost jedince, počet zapojených svalových skupin, intenzita,
délka trvání aktivity a věk. K určení energetických nároků v klidu i v pohybu se
používá stanovení množství spotřebovaného kyslíku. K porovnání energetické
spotřeby v klidu a při pohybových aktivitách se používá hodnota metabolického
ekvivalentu 1 MET, jež představuje klidovou spotřebu kyslíku a odpovídá
hodnotě 3,5 ml/kg/min, tj. 4,2 kJ/kg/h. Pro měření energetického výdeje při
pohybové aktivitě v terénu se používají kalorimetry zaznamenávající kroky či jiný
pohyb. Pro orientační hodnocení množství energie vydané při pohybu se používají
tabulky energetické náročnosti různých činností. Termický efekt potravy,
představuje navýšení energetického výdeje nad hodnotu bazálního metabolizmu
související s trávením, vstřebáváním a skladováním živin. Vyjadřuje se v %
energie přijaté v potravě a je pro jednotlivé živiny odlišný. Při příjmu smíšené
potravy tvoří přibližně 5 - 15 % z celkového denního energetického výdeje. U
sacharidů představuje 5 - 10 %, u tuků 0 - 5 % a u proteinů 20 - 30 % z celkového
denního energetického výdeje. Vyšších % hodnot TEF dosáhneme ve stravě s
relativně vysokým obsahem bílkovin a alkoholu, a naopak hodnot nižších při
převažující spotřebě tuků. TEF ovlivňuje řada faktorů jako věk, úroveň obezity,
genetické faktory, velikost porce, skladba jídla, chutnost a načasování. Jen
samotný pohled na jídlo, čichové a chuťové smysly vedou k vyšší tvorbě tepla,
což se uplatňuje v prevenci a terapii obezity. Vliv pohybové aktivity před jídlem
na hodnotu TEF nepředstavuje žádný výrazný účinek. TEF se typicky stanovuje
metodou nepřímé kalorimetrie.
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1.2 Charakteristika nejvýznamnějších složek u testovacích pokrmů
V této kapitole si stručně představíme hlavní složku v námi zvoleném
vysokosacharidovém pokrmu, kterou reprezentuje 100 % maltodextrin, a taktéž
nejčastěji se vyskytující proteinové složky, jež mají přímou souvislost s naším
výzkumem, respektive námi zvoleným vysokoproteinovým potravinovým
doplňkem.
1.2.1 Vysokosacharidový pokrm - Maltodextrin
 Úvod
Dříve než se budeme zabývat samotným pojmem maltodextriny, je
přinejmenším důležité pojmout tématiku z širšího hlediska, neboť je s naším
tématem úzce spjata, viz kapitoly 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3.
Používání nativních škrobů je omezeno jejich fyzikálními a chemickými
vlastnostmi. Z toho důvodu se nativní škroby různým způsobem upravují
(modifikují) tak, aby se některé z těchto nežádoucích vlastností omezily nebo se
získali produkty s vlastnostmi jinými, které by mohly pokrýt široký objem
požadavků z různých oblastí potravinářského a farmaceutického průmyslu.
Snadný a rychlý způsob, jak získat sacharidy se specifickými funkčními
vlastnostmi, umožňuje hydrolýza škrobů (Soto, García, González, Nicanor, &
Cruz, 2012; Velíšek & Hajšlová, 2009).
1.2.1.1 Hydrolýza škrobů
V minulosti

se obecně hydrolýza12

škrobů13

prováděla výhradně

kyselinami (obvykle kyselina chlorovodíková - HCl, při teplotách 135 - 150 °C,
po dobu 5 - 8 min.). V současné době je situace odlišná a hydrolýza škrobů se
12

Hydrolýza je chemická reakce, při které se voda používá k rozkladu dlouhých
polysacharidových řetězců do menších řetězců nebo na jednoduché sacharidy. Výsledným
produktům je přiřazen DE, který se vztahuje ke stupni hydrolýzy.
13
Škrob je polysacharid, je hlavní zásobní živinou rostlin se vzorcem (C6H10O5)n sloužící jako
pohotová zásoba glukózy. Je směsí amylózy a amylopektinu, dvou polysacharidů.
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provádí buď kyselinami, enzymy (amylololytické enzymy mikrobiálního původu
α-amylázy, β-amylázy a další) nebo, což je nejobvyklejší postup, kombinovanými
způsoby (kyselinami hydrolyzovaný škrob se hydrolyzuje enzymově) (Velíšek &
Hajšlová, 2009; Williams & Abd-El-Aziz, 2011; Kearsley & Dziedzic, 1995; Soto
et al., 2012).
V závislosti

na

způsobu

hydrolýzy,

použitých

enzymech

a

technologických postupech se pak získává celá řada produktů, které se následně
používají jako sladidla, náhražky tuků a cukrů ve výrobcích s nízkým obsahem
energie, jako látky upravující texturu aj. vlastnosti potravin nebo jako suroviny
k výrobě dalších cukrů a jiných sloučenin (Velíšek & Hajšlová, 2009).
1.2.1.2 Glukózový (dextrózový) ekvivalent
Stupeň

hydrolýzy

škrobu

je

charakterizován

tzv.

glukózovým

ekvivalentem (v české literatuře se často vyskytuje výraz dextrózový ekvivalent
a značí se zkratkou DE), tedy číslem, které v % udává zdánlivý obsah volné
glukózy v daném produktu po přepočtu na sušinu hydrolyzátu (tzn., že čím vyšší
je hodnota DE, tím vyšší je stupeň depolymerace škrobu a nižší molekulová
hmotnost, tj. tím kratší je dextrózový (glukózový) řetězec v molekule škrobu).
Hodnota

DE

je

nepřímo

úměrná

průměrné

molekulové

hmotnosti.

Nemodifikovaný škrob má hodnotu DE = 0, hydrolyzát obsahující pouze čistou
glukózu má hodnotu DE = 100 (BeMiller & Whistler, 2009; Kirk, Othmer, &
Seidel, 2008; Velíšek & Hajšlová, 2009).
1.2.1.3 Produkty hydrolýzy
V současné době se vyrábí pestrá škála produktů s hodnotami DE v mezích
cca od 5 - 95 i více. Podle rozsahu hydrolýzy obsahují produkty různá
procentuální

zastoupení

glukooligosacharidů.

Podle

glukózy,

maltózy,

jednotlivých

maltotriózy

převládajících

a

složek

vyšších
potom

rozeznáváme:
maltodextriny a
glukózové, maltózové nebo škrobové sirupy (podle hodnoty DE rozlišujeme typ I
škrobové sirupy (DE = 20 - 38), typ II (DE = 38 - 58) a typ III (DE = 58 - 73)
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maltózové sirupy, typ IV glukózové sirupy (DE > 73) - jejich chemické složení je
znázorněno v tab. 2) (Ahmed, Tiwari, & Imam, 2012; Velíšek & Hajšlová, 2009,
s. 265).
Tab. 2 Složení některých hydrolyzátů škrobu v % hmotnosti sušiny (Velíšek &
Hajšlová, 2009)

1.2.1.4 Maltodextriny
1.2.1.4.1 Vyjádření pojmu
Jelikož se nejedná o jeden produkt, ale z chemického hlediska o směs
různých druhů sacharidů, používá se v české i zahraniční odborné literatuře termín
maltodextriny. Singulární termín maltodextrin se hojně využívá především ve
sportovní výživě.

1.2.1.4.2 Co jsou maltodextriny?
Maltodextriny jsou polymery glukózy s průměrnou délkou řetězce 5 - 10
molekul glukózy spojených především α-(1→4) a v menší míře α-(1→6)
glykosidovými vazbami, s obecným vzorcem [(C6H10O5)nH2O]. (Ahmed et al.,
2012; Kearsley & Dziedzic, 1995; Konopka, 2004).
Jako maltodextriny označujeme produkty částečné hydrolýzy škrobu
mající hodnotu DE ≤ 20 (Velíšek & Hajšlová, 2009). V zahraniční literatuře se
často objevují hodnoty DE v rozmezí

3 - 20 (Jha, 2003; Kearsley & Dziedzic,
21
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1995). Takovéto produkty tvoří viskózní roztoky s neutrální nebo lehce nasládlou
chutí. S rostoucí hodnotou DE > 20 se naopak viskozita snižuje a sladkost zvyšuje
(dosahuje hodnoty cca 25 - 50 % sladkosti sacharózy). Tyto produkty jsou pak
nazývány suché (např. glukózové nebo kukuřičné) sirupy (Ahmed et al., 2012;
Velíšek & Hajšlová, 2009; Williams & Abd-El-Aziz, 2011; Soto et al., 2012).
Maltodextrinů se vyrábí celá řada druhů, přičemž představují určitý
mezistupeň mezi jednoduchými a komplexními sacharidy. Mají nezastupitelnou
roli v léčebné výživě, sportovní výživě a výživě pro těžce pracující. Jsou dobrým
zdrojem energie (energetická hodnota 1 gramu sušiny představuje hodnotu asi 4
kcal14 (16,8 kJ)), avšak neobsahují nikterak významná množství tuků, bílkovin či
vlákniny (Clark, 2009; Kirk et al., 2008; Cho, Prosky, & Dreher, 1999). Kromě
hodnoty DE je můžeme rozlišovat např. podle sypné hmotnosti (maltodextriny
mají vesměs daleko menší sypnou hmotnost než běžný cukr, což znamená, že při
stejné hmotnosti mají několikanásobně větší objem) (Kearsley & Dziedzic, 1995).
Hydrolyzáty škrobů obsahující maltodextriny se zpravidla suší a pouze
výjimečně se připravují jako sirupy. Jako přirozená součást potravin se prakticky
nevyskytují (Velíšek & Hajšlová, 2009).
Většina maltodextrinů je považována za bezlepkové, i když jsou vyrobeny
z obilí (pšenice nebo ječmene). I přesto by se lidé s bezlepkovou dietou měly
poradit s lékařem (Tatum, 2013).
Maltodextriny obecně obsahují 0,3 - 1,6 % glukózy, 0,9 - 5,8 % maltózy,
1,4 - 11 % maltotriózy, 1,4 - 6,1 % maltotetraózy a 75,5 - 96 % vyšších sacharidů
(Velíšek & Hajšlová, 2009, p. 265). Příklad složení dvou maltodextrinových
směsí (DE 15 a 20) je uveden v tab. 3 (Kearsley & Dziedzic, 1995). Obsah
jednotlivých složek získaných maltodextrinů závisí na zdroji škrobového
hydrolyzátu, koncentraci výchozího škrobu, na způsobu a podmínkách hydrolýzy
(teplota, čas), jakožto i na typu a koncentraci použitého enzymu, což znamená, že
maltodextriny se stejnou hodnotou DE mohou mít různé fyzikálně-chemické a
funkční vlastnosti (Soto et al., 2012).
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1 kcal představuje takové množství tepla, jež se uvolní při ohřátí 1 litru vody o 1 °C. KJ a kcal
lze vzájemně přepočítávat, kdy 1kcal = 4,2 kJ a 1 kJ = 0,24 kcal.
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Tab. 3 Složení dvou maltodextrinových směsí DE 15 a DE 20 (Kearsley &
Dziedzic, 1995).

1.2.1.4.3 Vlastnosti maltodextrinů
Vzhledem k jejich neobvyklým vlastnostem si maltodextriny stále udržují
komerční význam. Obecně jsou maltodextriny dobře rozpustné ve vodě, avšak ne
zdaleka tak dobře jako glukóza. Rozpustnost maltodextrinů se liší v závislosti na
hodnotě DE a na základě zvolené metody hydrolýzy (Čím vyšší je hodnota DE,
tím lepší je rozpustnost daného produktu ve vodě. Enzymově hydrolyzované
produkty jsou ve vodě též lépe rozpustné než produkty stejné hodnoty DE
provedené kyselou hydrolýzou). Mezi další vlastnosti bezesporu patří, již
zmiňovaná neutrální nebo lehce nasládlá chuť bez škrobovité příchutě, nízká
sypná hmotnost, vysoká viskozita (s tím související tzv. "bodying efekt“ snížení
pocitu hladu, zabránění nechtěného stavu přežitosti z vody, tzv. těžký žaludek),
nízká hodnota osmotického tlaku a schopnost snášet změny pH a teploty při
výrobě a skladování. Díky těmto vlastnostem nacházejí maltodextriny notný počet
uplatnění v potravinářského průmyslu (Kearsley & Dziedzic, 1995).
1.2.1.4.4 Hlavní zdroje maltodextrinů v potravinách
Mezi hlavní zdroje škrobových hydrolyzátů v potravinách, které se
používají pro komerční výrobu, patří především kukuřice (nejvýznamnější zdroj
škrobu, zdrojem více než 80 % škrobu vyrobeného v USA) a brambory (druhý
nejvýznamnější zdroj škrobu, hlavním zdrojem převážně v Evropě). Dalšími
zdroji jsou rýže, pšenice, ječmen nebo tapioka15. Získávání škrobových materiálů
podléhá dostupnosti a ceně suroviny v jednotlivých zemích. Obsah škrobu a jeho
složení v některých potravinách uvádí tab. 4 a tab. 5 (Cho et al., 1999; Kirk et al.,
2008; Soto et al., 2012; Velíšek & Hajšlová, 2009).

15

Tapioka je škrob, který se získává z kořene manioku. Maniok je rostlina z Jižní Ameriky a
Západní Indie. Synonymum pro tapioku jsou kasava, maniok, juka.
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Tab. 4 Obsah škrobu a jeho složení ve významných zdrojích potravin (obsah
amylopektinu je dopočet do 100 %) (Velíšek & Hajšlová, 2009).

Tab. 5 Chemická složení škrobů u 3 nejvýznamnějších zdrojů potravin - zleva
kukuřice, brambory, rýže (průměrné hodnoty tří měření ± směrodatná odchylka).
(Soto et al., 2012).

1.2.1.4.5 Výrobní proces
Maltodextriny jsou vyráběny převážně řízenou enzymovou hydrolýzou
škrobu (dochází ke štěpení dlouhých řetězců molekul škrobu na kratší
maltodextrinové řetězce). Nebylo tomu však vždy, ale jak již bylo uvedeno v kap.
2.1.1, v minulosti se hydrolýza škrobů prováděla výhradně kyselou hydrolýzou.
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Enzymová hydrolýza škrobu poskytuje obdobné produkty jako kyselá hydrolýza,
ale vznikající produkty jsou lépe definovány, proces lze lépe regulovat a lze získat
produkty, které kyselá hydrolýza nemůže poskytnout (dle použitých enzymů a na
základě reakčních podmínek). Kyselá hydrolýza navíc produkuje příliš mnoho
volné glukózy a maltodextriny takto vyrobené mají silný sklon k retrogradaci16
(Kearsley & Dziedzic, 1995; Kirk et al., 2008; Velíšek & Hajšlová, 2009;
Williams & Abd-El-Aziz, 2011).
Enzymová

modifikace

škrobové

suspenze

se

zpočátku

provádí

v hydratovaném (zmazovatělém) stavu za max. působení bakteriální α-amylázy
(Bacillus subtilis nebo Bacillus mesentericus, jejímž účelem je snížení viskozity a
zabránění retrogradace) při optimální teplotě, pH, jakožto i enzymové stability
(70 - 90 °C, pH 6,7 - 7,5). Výsledná hodnota DE substrátu se pohybuje cca po 90
min. v rozmezí 12 - 15. Poté následuje druhá fáze tzv. zcukření, hlavní část
hydrolýzy. Nejprve dojde k inaktivaci ztekuťujícího enzymu, což se provádí
zahřátím teploty a snížením pH. Poté je substrát modifikován tzv. zcukřujícím
enzymem (působením enzymu dochází k selektivnímu odbourávání molekul
škrobu), podle něhož jsou voleny optimální podmínky hydrolýzy (teplota, pH,
množství enzymu). Po dosažení požadovaného stupně hodnoty DE je provedena
inaktivace enzymu pasterací17 hydrolyzátu. Po hydrolýze se upraví pH na hodnotu
cca 4,5, následuje rafinace18, při níž je roztok zfiltrován, čímž dojde k odstranění
malých množství částic tuků a bílkovin, a poté je vyčištěný hydrolyzát vysušen
tzv. rozprašováním ve formě prášku nebo jemných vloček s obsahem asi 3 - 5%
vlhkosti. Nejvíce odbourané škroby se suší na věžových sušárnách, méně
odbourané škroby se mohou sušit na válcových sušárnách (Kearsley & Dziedzic,
1995; Pelikán & Sáková, 2001). Obecné schéma jednotlivých kroků výrobního
procesu maltodextrinů je znázorněno na obr. 1 (BeMiller & Whistler, 2009).

16

Retrogradace - zředěné roztoky polysacharidů škrobu podléhají změnám. Nestabilita vodných
roztoků amylosy se projevuje přechodem rozpuštěné amylosy na nerozpustnou formu.
17
Pasterace je metoda konzervace potravin. Krátkodobým zvýšením teploty dojde ke zničení
patogenních mikroorganismů. Na rozdíl od převaření výrazněji nemění kvalitu potraviny.
18
Rafinace je technologický postup, kterým se čistí vstupní surovina. Vodný roztok
modifikovaného škrobu se musí zbavit nerozpustných částic, které vznikly povařením. Rafinace se
provádí průchodem odstředivkou. Čirý podíl je připraven k sušení.
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Obr. 1 Obecné schéma výrobního procesu maltodextrinů (kyselá/enzymová
hydrolýza, rafinace, odpařování, sušení v rozprašovacích nebo válcových
sušárnách, sušina maltodextrinu) (BeMiller & Whistler, 2009).
Enzymovou hydrolýzou škrobu se např. zabývala souhrnná studie, kterou
v odborném periodiku publikoval Soto et al. (2012). Cílem tohoto výzkumu bylo
zjistit, jak ovlivňuje výchozí chemické složení škrobu jednotlivých zdrojů
potravin, čas hydrolýzy, jež je nezbytný pro výrobu maltodextrinů požadovaných
DE v dávkovém reaktoru. Výsledek tohoto výzkumu ukázal, že dominantním
faktorem, který ovlivňuje rychlost enzymové hydrolýzy u různých zdrojů
škrobového hydrolyzátu, se zdá být především střední hodnota škrobových zrn
(granulí)19. Dále je ze studie patrné, že chemická složení jednotlivých druhů
škrobů (Tab. 3), konkrétně jejich obsah amylózy a amylopektinu, fosforu, jakožto
i obsah tuků a bílkovin, mají velký vliv na škrobovou citlivost, stejně jako jejich
fyzikální a funkční vlastnosti. Též se ukázalo, že obsah fosforu a způsob, jakým je
vázán na molekule škrobu, má významný vliv na viskozitu enzymového
hydrolyzátu. Závislost DE na rychlosti hydrolýzy u tří škrobových zdrojů potravin
(kukuřice, brambory, rýže) je znázorněn na obr. 2 (Soto et al., 2012).

19

Nerozpustné micely nazývané škrobová zrna (granule) jsou úložištěm škrobu. Liší se
v závislosti na rostlinném zdroji svojí ultrastrukturou, mají druhově specifický, geneticky daný
tvar (kulatý, oválný,…) a rozměry, z toho důvodu se uvádí jejich střední hodnota v jednotkách
[µm].
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Obr. 2 Závislost DE (%) na době hydrolýzy (min) u tří škrobových zdrojů potravin
(kukuřice, brambory, rýže). Podmínky: T = 50 °C, [S] = 10% při pH 6,9 a [E] =
2 µg/ml (T = teplota, S = koncentrace substrátu, E = koncentrace enzymu)
(Soto et al., 2012).
1.2.1.4.6 Použití v potravinářském průmyslu
Obecně musí modifikované škroby v potravinách odolávat nejrůznějším
vlivům. Musí zachovávat stabilní vlastnosti vůči vysokým teplotám, nízkým
teplotám, mechanickému namáhání, chemickým vlivům. Dále nesmí být náchylné
k retrogradaci, musí zabraňovat uvolňování syrovátky (synerezi) a koagulaci,
musí mít zahušťovací schopnost (Velíšek & Hajšlová, 2009).
Maltodextriny jsou přidávány do potravin, aniž by negativně ovlivnily
jejich chuť a konzistenci. Zvyšují viskozitu, hladkost a lesk výrobků (např. u
cukrovinek), brání tvorbě krystalů (u mražených mléčných výrobků), používají se
jako nosiče barev, aromat, pigmentů a tuků, a zejména jako náhrada tuků a olejů v
některých výrobcích. Dále se díky svému bezbarvému charakteru a neutrální chuti
používají jako zahušťovadla (do ovesných vloček, nízkotučných sýrů, pomazánek,
salátových zálivek, omáček, polévek aj.), jako stabilizátory a pojiva, jako plnidla
(náhražka cukru díky levnější výrobě, v lékárenství do tablet a kapslí),
filmotvorné a potahující látky, antikrystalizační prostředky, jako energetická
složka tekutých diet (Velíšek & Hajšlová, 2009; Cho et al., 1999; „Maltodextrin Produkt“, nedatováno).
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1.2.1.4.7 Použití ve sportovní výživě
Maltodextriny jsou známy především jako výhodný zdroj energie pro
sportovce. Slouží k rychlé obnově sil, svalové energii, regeneraci po těžkém
tréninku či ke zvýšení tělesné hmotnosti (např. kulturistika). Jsou součástí
mnohých energetických a iontových nápojů, a zároveň představují určitý standard
v jednotlivých typech sacharidových doplňků stravy (jako součást gainerů20 či
jako čistý produkt) užívaných na podporu regenerace. Vyskytují se v práškové i
v kapalné formě (Burke, 2003; Wilson, 2003; „Maltodextrin“, 2007).
Výhodou maltodextrinů oproti ostatním druhům sacharidů, jako je
glukóza, fruktóza nebo sacharóza aj. je to, že jsou v těle absorbovány efektivněji
(dodávají energii po delší dobu, než samotné jednoduché cukry) a mohou být
podávány v poměrně velkých dávkách bez obavy žaludeční úzkosti (díky nízké
osmolalitě, která zároveň umožňuje přijmout více energie v jedné dávce), spojené
s vyšším osmotickým zatížením jednoduchých cukerných roztoků. A jelikož
rychlé postprandiální výkyvy hladiny krevní glukózy, způsobené jednorázovým
příjmem většího množství jednoduchého cukru, vedou ke střídání pocitu sytosti,
hladu a únavy, je jedním z důvodů, proč mnohé speciální sportovní výrobky
(nápoje, gely, tyčinky, atd.), které mají za cíl poskytnout energii před i po cvičení,
obsahují ve svém složení maltodextriny (Wilson, 2003; „Maltodextrin“, 2007;
Shilstone, 2011). Naproti tomu během zátěže od sportovního nápoje požadujeme,
aby co nejrychleji prošel zažívacím traktem, vstřebal se, a aby jeho jednotlivé
složky mohl organismus při daném stupni zátěže skutečně zužitkovat. Obecně
vzato je rychlost průchodu nápoje žaludkem ovlivněna především jeho složením,
koncentrací zastoupených látek, teplotou nápoje, aciditou, intenzitou a druhem
sportovní činnosti. Rychlost vyprazdňování žaludku je určována drážděním
specifických osmoreceptorů v duodenu, které způsobují omezení motility žaludku
při vyšší koncentraci látek. Maltodextriny stimulují osmoreceptory ve sliznici
duodena až po hydrolýze amylázou a maltázou, přičemž toto zpoždění
v podráždění

specifických

glukózových

20

receptorů

zvýhodňuje

právě

Gainer je sacharido-proteinový koncentrát o různém poměru těchto dvou složek. Je to zdroj
energie, který je tvořen sacharidy, bílkovinami, tuky, minerály a vitamíny.
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maltodextriny oproti prosté glukóze, nehledě i nižší osmolalitě (Havlíčková,
2006).
Pole působnosti maltodextrinů je opravdu široké a podle způsobu použití
se hodí pro všechny druhy sportů, ať už se jedná o sporty silové, rychlostní nebo
vytrvalostní (nižší hodnota DE nachází své využití především u vytrvalostních
sportů - maraton, ultramaraton). Pro upřesnění jmenujme např. fitness &
kulturistiku, power lifting, arm wrestling, judo, karate, běh, silniční cyklistika i
XC MTB, plavání, triatlon, kanoistika, veslování, squash, volejbal, florbal,
házená, rugby, tenis, hokej, fotbal. Požadované účinky maltodextrinů mohou být
zvýšeny v kombinaci s jinými látkami, jako je kreatin, aminokyseliny či proteiny.
Zejména v kombinaci se syrovátkovými proteiny, cca 1 hod. před tréninkem,
pomáhají chránit svalovou hmotu v průběhu cvičení. Pokud je naším cílem
zvýšení svalové hmoty, jeví se tato suplementace jako nejlepší strategií. Tomuto
tvrzení dává za pravdu i studie publikovaná v Medicine and Science in Sports and
Exercise, jejímž výsledkem bylo, že lehce stravitelný syrovátkový protein
v kombinaci s vysoce kvalitními sacharidy, jako jsou maltodextriny, funguje
mnohem lépe. K totožnému závěru dospěla i studie publikovaná v časopise
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, která doslova
konstatovala, že potréninkový nápoj obsahující syrovátkový protein společně
s maltodextriny, podaný do 2 hodin po tréninku, má extrémní účinky na budování
svalové hmoty (Shilstone, 2011; Tatum, 2013; Tolg, 2007).
1.2.1.4.8 Fyziologie trávení a vstřebávání
Trávení maltodextrinů je zahájeno v dutině ústní a dokončeno v tenkém
střevě, kde se štěpí na jednotlivé molekuly glukózy. Ty se pak plynule vstřebávají
a zajišťují poměrně stabilní zvýšení hladiny krevního cukru. Sliny nacházející se
v ústní dutině řadíme mezi trávicí šťávy. Hlavním enzymem je α-amyláza
(zastaralý, ale stále používaný název ptyalin). Amyláza katalyzuje štěpení α
(1→4) glykosidové vazby mezi opakujícími se glukózovými jednotkami
(Ledvina, Stoklasová, & Cerman, 2009; Dostál, 2009; Komprda, 2003). Hloubka
trávení v ústech je však neveliká, neboť enzym působí na substráty jen krátce,
protože po promíchání s kyselou žaludeční šťávou se inaktivuje - k tomu
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postačuje už pH 3,5. Žaludek všeobecně není k trávení sacharidů enzymy
vybaven, a proto se podstatná fáze trávení odehrává až v tenkém střevě. Do
duodena vtéká z pankreatu pankreatická šťáva, která je účastníkem trávení všech
živin. Obsahuje silný enzym α-amylázu, tvořenou několika izoenzymy. Společně
potom dokončí hydrolýzu (katabolismus větších molekul na menší, které může
tělo absorbovat) maltodextrinů do menších řetězců molekul glukózy. Prostředí
duodena je pro amylolytickou funkci výhodnější než dutina ústní, a to nejen pro
délku působení enzymu, ale i pro optimum pH amylózy (pH 7,1), jež se téměř
shoduje s pH pankreatické šťávy smíchané s obsahem žaludku. Trávení
maltodextrinů se dokončuje na kartáčovém lemu povrchu buněk mikroklků
střevní sliznice, na kterém jsou hydrolytické enzymy glykosidasy (maltáza,
sacharáza,

laktáza

a

izomaltáza),

jež

dotváří

konečnou

fázi

štěpení

monosacharidů, z nichž jednoznačně převládá glukóza (množství galaktózy,
fruktózy aj. je proměnlivé a závisí na složení potravy). Vzhledem ke slabému
charakteru těchto vodíkových vazeb se jedná o značně rychlý proces, a proto jsou
maltodextriny velmi snadno stravitelné (Dostál, 2009; Ledvina et al., 2009;
Trojan, 2003).
Mechanismus střevní absorpce monosacharidů je odlišný, a ani glukóza se
ze střeva neabsorbuje jednotným mechanismem. V době vrcholného trávení je jí
ve střevě mnoho a difunduje do buňky pasivně pouze pomocí přenašeče, stejně
pasivně buňku opouští. Naproti tomu v jiných fázích trávení se ze střeva
absorbuje aktivně, a to symportem (kotransportem) s Na+ ionty. Glukóza i Na+ se
naváží na přenašečovou bílkovinu (za spotřeby ATP) a s ní se dostanou do buňky.
K přenosu jedné molekuly glukózy jsou zapotřebí dva ionty Na+. V aktivním
transportu hraje roli Na+, K+ pumpa, která proniklý ion Na+ opět z buňky
odstraňuje. Glukóza opouští buňku směrem do krevních kapilár už bez závislosti
na Na+. Galaktóza vniká do střevní buňky obdobným způsobem jako glukóza,
naproti tomu fruktóza a mannóza mohou prostupovat i usnadněným přenosem
nezávislým na Na+, ve směru koncentračního spádu. Pentózy pronikají do buňky
pouhou difúzí (Ledvina et al., 2009, s. 112; Trojan, 2003).
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Rychlost absorpce monosacharidů je odlišná. Když relativní rychlost
absorpce glukózy cestou portální žíly do jater označíme 100 %, pak pro galaktózu
je 110 %, fruktózu 45 % a mannózu 19 % (Ledvina et al., 2009, s. 112).

1.2.1.5 Souhrn
Maltodextriny jsou polymery glukózy s průměrnou délkou řetězce 5 - 10
molekul glukózy spojených glykosidovými vazbami, a představují určitý
mezistupeň mezi jednoduchými a komplexními sacharidy. Jsou charakterizovány
na základě dextrózového ekvivalentu (DE), který v % udává zdánlivý obsah volné
glukózy daného produktu, po přepočtu na sušinu hydrolyzátu. Obecně můžeme
říci, že u maltodextrinů se hodnota DE pohybuje v rozmezí 3 - 20. Kromě hodnoty
DE je můžeme rozlišovat např. podle sypné hmotnosti. Maltodextriny mají
vesměs daleko menší sypnou hmotnost než běžný cukr, což znamená, že při stejné
hmotnosti mají několikanásobně větší objem. Jsou dobrým zdrojem energie,
energetická hodnota 1 gramu sušiny představuje hodnotu asi 4 kcal (16,8 kJ).
Neobsahují nikterak významná množství tuků, bílkovin ani vlákniny, a tvoří
viskózní roztoky o neutrální nebo lehce nasládlé chuti. Obecně maltodextriny
obsahují 0,3 - 1,6 % glukózy, 0,9 - 5,8 % maltózy, 1,4 - 11 % maltotriózy, 1,4 6,1 % maltotetraózy a 75,5 - 96 % vyšších sacharidů, přičemž obsah jednotlivých
složek závisí na zdroji škrobového hydrolyzátu, koncentraci výchozího škrobu, na
způsobu a podmínkách hydrolýzy (teplota, čas), jakožto i na typu a koncentraci
použitého enzymu. Vzhledem k jejich neobvyklým vlastnostem, z nichž
jmenujme např. dobrou rozpustnost ve vodě, neutrální chuť, nízkou sypnou
hmotnost, vysokou viskozitu a nízkou hodnotu osmotického tlaku, nacházejí
notný počet uplatnění v potravinářském průmyslu a hrají nezastupitelnou roli v
léčebné výživě, sportovní výživě a výživě pro těžce pracující. Mezi hlavní zdroje
maltodextrinů v potravinách patří především kukuřice (nejvýznamnější zdroj
škrobu, zdrojem více než 80 % škrobu vyrobeného v USA) a brambory (druhý
nejvýznamnější zdroj škrobu, hlavním zdrojem převážně v Evropě). Dalšími
zdroji jsou rýže, pšenice, ječmen nebo tapioka. Jejich získávání závisí na
dostupnosti a ceně suroviny v jednotlivých zemích. Maltodextriny jsou vyráběny
převážně řízenou enzymovou hydrolýzou škrobu, čímž dochází ke štěpení
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dlouhých řetězců molekul škrobu na kratší maltodextrinové řetězce. Výsledkem
jsou potom maltodextriny ve formě prášku nebo jemných vloček. Chemická
složení jednotlivých druhů škrobů, konkrétně jejich obsah amylózy a
amylopektinu, fosforu, jakožto i obsah tuků a bílkovin, mají velký vliv na
škrobovou citlivost a vlastnosti enzymového hydrolyzátu. Použití maltodextrinů je
vskutku rozmanité. Zvyšují viskozitu, hladkost a lesk výrobků, brání tvorbě
krystalů, používají se jako nosiče barev, aromat, pigmentů a tuků, a zejména jako
náhrada tuků a olejů v některých výrobcích. Používají jako zahušťovadla,
stabilizátory a pojiva, plnidla, filmotvorné a potahující látky, antikrystalizační
prostředky, jako energetická složka tekutých diet. Jsou známy jako výhodný zdroj
energie pro sportovce. Slouží k rychlé obnově sil, svalové energii, regeneraci či ke
zvýšení tělesné hmotnosti. Jsou součástí mnohých energetických a iontových
nápojů. Uplatnění nacházejí u celé řady sportovních odvětví, ať už se jedná o
sporty silové, rychlostní nebo vytrvalostní.
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1.2.2 Vysokoproteinový pokrm
 Úvod
Na trhu se suplementy figuruje v nabídce nejrůznějších výrobců notný
počet proteinových směsí. Význam proteinových nápojů spočívá především
v možnosti snadné dostupnosti kvalitních bílkovin v koncentrované formě. V této
kapitole si tedy stručně představíme nejčastěji se vyskytující proteinové složky,
jež se na trhu se suplementy vyskytují, a zejména ty, které mají souvislost s naším
výzkumem, respektive námi zvoleným doplňkem.
1.2.2.1 Proteinové suplementy
Proteinová suplementace je dávána do souvislosti zejména se sportovní
výživou. Neméně důležitou roli však hraje i u osob redukujících svou hmotnost.
Dnes se nám nabízí velmi široký výběr kvalitních výrobků, ať jsou to proteinové
nápoje, tyčinky nebo náhražky hotových jídel. Obvykle nejjistějším způsobem,
jak si opatřit kvalitní výrobek, je koupit si ho od renomovaného výrobce s dobrou
pověstí na trhu. Jedině tak máme skutečnou záruku toho, že jsme dostali takovou
kvalitu i kvantitu, za kterou jsme skutečně zaplatili. Proteinové suplementy na
trhu nejsou zdaleka všechny stejné. Během let, kdy se proteiny pro sportovce
komerčně vyrábějí, se jejich zdroje neustále obměňují anebo přinejmenším
zkvalitňují. Boomem posledních let je zejména syrovátkový protein a jeho frakce,
objevují se ale opět kdysi zatracované sójové proteiny a kaseinové výrobky.
Používá se také kombinace několika druhů proteinů, čímž se celkově zlepšuje
aminokyselinové spektrum výrobku a organizmus je tak zásoben několika druhy
bílkovin spolu s jejich specifickými a jedinečnými vlastnostmi. Právě zastoupení
aminokyselin ve stravě, a to jak podle druhů, tak podle množství a vzájemného
poměru, je pro kvalitu bílkovin ze sportovního hlediska určující (Rowley, 2003;
Šedivý, 2008; Velíšek & Hajšlová, 2009). Abychom si zvolili ten nejvhodnější
proteinový koncentrát nebo bílkovinnou směs, můžeme se řídit následující
tabulkou (viz tab 6), jež rozděluje bílkoviny podle dvou vědecky odůvodněných
stupnic:
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 Skóre efektivnosti proteinu (PER, Protein Efficiency Rating) - Tato
hodnota odráží schopnost daného proteinu zvyšovat hmotnost u
testovaných zvířat (laboratorních myší), dává tedy vědcům informaci o
tom, jakou má daný protein schopnost podporovat růst. Měřítkem je
srovnání s účinkem proteinu obsaženým ve vaječných bílcích nebo mléce.
Vaječný protein je považován za nejhodnotnější, jelikož obsahuje všech 8
esenciálních AK v ideálním poměru. Touto metodou se nejsnáze stanoví
nutriční hodnoty bílkovin, pocházejících z různých zdrojů;
 Skóre stravitelnosti proteinu vztažené k obsahu aminokyselin (PDCAAS,
Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score) - Tato hodnota stanoví
„lidskou“ využitelnost bílkovin a bere ohled na obsah jednotlivých
aminokyselin, jejich poměr a biologickou využitelnost. Podle definice
FDA (U. S. Food and Drug Administration) nemůže mít PDCAAS vyšší
hodnotu než 1. Podle této stupnice dosahují nejvyšší hodnoty vaječný
bílek, sójová a syrovátková bílkovina (Obecně se soudí, že bílkoviny o
nejvyšší kvalitě získáváme z vajec a mléka, po nichž následuje rybí a
hovězí maso, dále drůbeží, vepřové maso a nakonec bílkoviny z
rostlinných zdrojů. I když maso obsahuje celkem kvalitní bílkoviny, je
zdrojem skrytých tuků. Výjimku tvoří pouze kuřecí a krůtí prsa bez kůže.
Ryby jsou na tom z hlediska kvality bílkovin také dobře, v jejich tuku se
navíc vyskytují blahodárné mastné kyseliny omega-3) (Kleiner &
Greenwood-Robinson, 2010; Rowley, 2003, 2008).
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Tab. 6 Využitelnost proteinů u různých zdrojů bílkovin (PER,PDCAAS) - ideální
hodnota je 1 (Rowley, 2003).

Využitelnost proteinů v lidském organismu lze měřit ještě dalšími způsoby, mezi
něž patří:
 Biologická hodnota (BV, Biological Value) - Její hodnota procentuálně
vyjadřuje zastoupení bílkovin v dané potravině, které jsou v těle využity
pro růst a regeneraci v poměru k těm, které jsou využity pro tvorbu
energie. Stejně jako u hodnoty PER je měřítkem kvalita vaječné bílkoviny.
Komplexní proteiny mají vysokou hodnotu BV. Proteiny s nízkou
hodnotou BV jsou využity více jako zdroj energie než pro růst a
regeneraci;
 Čistá využitelnost bílkovin (NPU, Net Protein Utilization) - Vyjadřuje
celkovou kvalitu bílkovin. Zahrnuje v sobě jak vstřebatelnost, tak stupeň
využití organismem;
 Biologická využitelnost - Stanoví, kolik a jakých bílkovin se do organismu
vstřebá a aktuálně využije (Kleiner & Greenwood-Robinson, 2010;
Rowley, 2008).
Určení těchto hodnot je však velmi nákladné, časově náročné a sporné.
Interpretace získaných výsledků pro lidskou výživu byla navíc velmi obtížná. V
současné době se proto od hodnocení kvality proteinů pomocí těchto kritérií
prakticky upustilo a v moderním určení nutriční hodnoty proteinů se vychází ze
skutečnosti, že organismus není schopen syntetizovat esenciální aminokyseliny,
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zatímco skladbu ostatních aminokyselin může regulovat takřka libovolně dle
potřeby. Proto se v proteinech stanovuje složení esenciálních aminokyselin a
výsledky se vztahují k obsahu esenciálních aminokyselin přítomných v určeném
referenčním proteinu. Tím je protein, který má z hlediska výživy optimální nebo
téměř optimální složení esenciálních aminokyselin a je tedy v organismu velmi
dobře využitelný.
K hodnocení se dnes běžně používá dvou různých kritérií:
 aminokyselinové skóre AAS (z angl. Amino Acid Score, označované také
zkratkou CS, Chemical Score) - Esenciální aminokyselina, která má ze
všech esenciálních aminokyselin nejnižší hodnotu kritéria AAS a určuje
tedy nutriční hodnotu proteinu (může tedy limitovat rozsah biosyntézy
dalších aminokyselin), se nazývá limitující aminokyselinou.
 index esenciálních aminokyselin EAAI (z angl. Essential Amino Acid
Index) (Velíšek & Hajšlová, 2009).
1.2.2.1.1 Syrovátkový protein
Syrovátkový protein je bohatý na aminokyseliny s větveným řetězcem
BCAA – leucin, isoleucin a valin, jež jsou nepostradatelné (zejména leucin) pro
svalový růst, protože zahajují proces syntézy bílkovin a dodávají do svalových
vláken jejich základní stavební kameny (tyto AK mohou svaly využít přímo, bez
toho, aby je nejdříve musela zpracovat játra). Aminokyseliny obsažené v
syrovátce rychle vstoupí do krve a jsou místo cenných svalových bílkovin využity
jako palivo. Bílkoviny se pak dostanou ke svalům a perfektně je zregenerují.
Syrovátka také obsahuje peptidy, které podporují roztažitelnost (tzv. dilataci)
krevních cév. To má za následek zvýšený přítok krve do svalů, který přináší nejen
aminokyseliny, ale také například cenný testosteron (Stoppani, 2006, 2013).
Syrovátkový protein je tělem mnohem lépe a rychleji absorbován než jakýkoliv
jiný protein. Syrovátka má také výjimečně vysokou biologickou vstřebatelnost,
která vypovídá o schopnosti těla syrovátku z jídla přijímat a mnohem snadněji ji
pak v těle upotřebit. Četné výzkumy dále zjistily, že syrovátkový protein snižuje
riziko onemocnění některými druhy rakoviny, vylepšuje imunitní funkce těla,
snižuje krevní tlak a zlepšuje celkovou výkonnost sportovce (Clark, 2009;
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Stoppani, 2006). Než se syrovátkový protein stane proteinovým práškem, je
vlastně - mlékem. V mléku jsou obsaženy dvě bílkovinné složky: kasein a
syrovátka. Kasein představuje asi 80 % celkového obsahu bílkovin v mléce,
syrovátka pak tvoří zbývajících 20 % (Stoppani, 2006; Velíšek & Hajšlová, 2009).
Kasein není ve vodě rozpustný, zatímco syrovátka ano. Díky své rozpustnosti ve
vodě je ideální k zamixování do většiny nápojů. Syrovátkový protein se skládá z
několika rozdílných bílkovinných frakcí, které mají odlišné vlastnosti i výhody.
Jedná se β-laktoglobulin – nejpočetnější frakce cca z 50 % v syrovátkovém
proteinu, je bohatá na BCAA. α-laktalbumin je frakce syrovátky, která se rychle
zažívá, což vede k rychlejší absorpci a využití ve svalech. Tvoří asi 30 % proteinu
syrovátky. Imunoglobulin zase přináší protilátky do krve, a tak posiluje náš
imunitní systém. Albumin a peptidy jsou bohaté na prekurzory (chemické
předchůdce) glutathionu – jednoho z pro tělo nejdůležitějších antioxidantů. A
konečně laktoferin a laktoperoxidáza mají antimikrobiální vlastnosti, podporují
činnost imunitního systému, zvyšují regeneraci, podporují vstřebávání minerálů a
hrají klíčovou roli při podpoře zdraví a výkonu (KO & Kwak, 2009; Shugarman,
2004; Stoppani, 2006; Velíšek & Hajšlová, 2009).
Existují i různé technologické postupy filtrace sloužící k tomu, aby do
syrovátkového výrobku přešly ty nejkvalitnější frakce (oddělení syrovátky od
laktózy, tuku a dalších komponent). Řeč je o mikrofiltraci - Cross Flow
Microfiltration (např. Whey Protein Isolate - WPI), ultrafiltraci (např. Whey
protein concentrate - WPC), nanofiltraci, iontové výměně, reverzně osmózní
filtraci a filtraci s pomocí dynamické membrány. Cílem všech těchto metod je
zadržet co nejvíce kvalitních bílkovinných frakcí ve výrobku, abychom z něho
měli ten největší možný užitek. Pokud při zpracování syrovátky dojde ke ztrátám
kvalitních frakcí, sníží se její biologická hodnota a ztratíme tak maximální benefit
z výrobku (Shugarman, 2004; Stoppani, 2006).
Zpracování syrovátky
Syrovátka jako vedlejší produkt při výrobě sýrů byla donedávna
opomíjena. Ovšem ne každá syrovátka se vyrábí stejně! Syrovátka může také
pocházet přímo z plnotučného mléka, které bylo vybráno jako surovina k výrobě
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vysoce kvalitní syrovátky a kvalitního kaseinu. Ve své podstatě je to vlastně
tekutina, která obsahuje jen malé množství bílkovin. Pokud bychom v této chvíli
syrovátku usušili, obsahovala by ve 100 gramech pouze 12 - 20 g bílkovin se
značným množstvím laktózy. Proto je zapotřebí tekutou syrovátku zpracovat
několika technologickými procesy přičemž platí, že čím více je zpracována, tím
více bílkovin obsahuje. Následuje přehled tří základních kategorií syrovátkového
proteinu (Shugarman, 2004; Stoppani, 2006; Šedivý, 2008).
Syrovátkový proteinový koncentrát (Whey protein concentrate - WPC)
Prvním krokem při zpracování syrovátky je filtrace (výrobci používají
různé technologické metody, aby syrovátku úspěšně oddělili od laktózy, tuku a
dalších komponent), jejímž produktem je syrovátkový bílkovinný prášek.
Produktem je tedy ten nejzákladnější ze syrovátkových proteinů (Stoppani, 2006).
Koncentrace bílkovin, které závisí na počtu filtrování, se pohybuje v rozmezí od
35 - 85 % (resp. dle Shugarmana (2004) od 30 - 80 %), přičemž většina výrobků
na trhu, které WPC obsahují, mají 70 - 80 % obsah bílkovin (% obsah se většinou
vztahuje na 100 g výrobku). Ačkoliv WPC není tou nejčistší bílkovinou a
nepředstavuje vrchol pomyslné pyramidy mezi syrovátkovými proteiny, je vysoce
kvalitním proteinovým práškem, který obsahuje zbytky laktózy, tuků i minerálů,
mezi nimiž vyniká draslík, vápník a hořčík. Díky krátkému technologickému
zpracování zůstávají ve WPC všechny prospěšné syrovátkové frakce a celkový
konečný produkt je oproti syrovátkovému izolátu nebo hydrolyzátu (viz dále)
podstatně levnější (Shugarman, 2004; Stoppani, 2006; Richter, 2011b; Fořt,
2006).
Syrovátkový proteinový izolát (Whey Protein Isolate - WPI)
Tento protein je čistší než WPC, protože je získáván náročnějším
technologickým procesem (delší filtrování). Produktem tohoto procesu je pak
prášek, který běžně obsahuje 90 - 96 % bílkovin. Jelikož také obsahuje méně
laktózy, tuků i minerálů než WPC, je vhodnou alternativou při redukčních a
rýsovacích dietách. WPI má oproti WPC také vyšší biologickou vstřebatelnost,
takže je vhodný ke konzumaci před i po tréninku, protože je tělem snadno
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absorbován a upotřeben (Stoppani, 2006). Jeho chuťové vlastnosti jsou
v porovnání s WPC méně příjemné (Richter, 2011b).
Syrovátkový proteinový hydrolyzát (Whey Protein Hydrolysate - WPH)
Hydrolyzát je dalším stupněm zpracování. Během hydrolýzy, procesu,
který podstupují také WPC a WPI, jsou bílkovinné řetězce štěpeny na menší
fragmenty, které se snáze dostávají do krevního řečiště (platí pravidlo, že čím
delší je řetězec, tím menší fragmenty vznikají). Tak je bílkovina vlastně
„předtrávena“ a zažívací ústrojí nemá tolik práce s jejím štěpením. WPH je bohatý
na di- a tripeptidy, a je tak nejsnadněji vstřebatelnou bílkovinou (dokonce lépe
než volné aminokyseliny), kterou můžeme na trhu koupit. Za tuto kvalitu ale také
více zaplatíme. V závislosti na procesu zpracování obsahuje WPH 3 - 50 %
aminokyselinových vazeb, které vznikají během štěpení. Dobrým ukazatelem
kvality finálního produktu (hydrolyzátu) je chuť. Čím je protein více
hydrolyzován, tím horší bude jeho chuť, neboť hydrolýza poškozuje chuťové
vlastnosti suroviny (Shugarman, 2004; Stoppani, 2006; Richter, 2011b; Rowley,
2003).

1.2.2.1.2 Kasein
Kasein

je

hlavním

proteinem

v

kravském

mléce,

je

součástí

vícesložkových a tzv. nočních proteinových přípravků. Obvykle tvoří asi 80 %
celkového množství proteinové frakce mléka a obsahuje kompletní bílkovinné
spektrum AMK, relativně vysoký podíl proteinogenní neesenciální aminokyseliny
prolinu, a dalších aminokyselin špatně rozpustných ve vodě. Při výrobě mléka se
po sražení musí kasein nejdříve technologicky oddělit od syrovátky. Sražený
kasein se poté převede na rozpustnou formu spékáním s louhem při vysokém,
zásaditém pH (Mach, 2012b). Kasein se vyskytuje v typech α-kasein se 42 %
podílem, β- s 25 %, γ- s 4 % a κ- s 9 % podílem z celkového podílu kaseinu
v kravském mléce. Tyto typy mají několik genetických variací, které se od sebe
liší chemickou strukturou, a dále svojí senzitivitou vůči denaturaci, která zásadně
snižuje využitelnost bílkoviny. K denaturaci kaseinu dochází zejména působením
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kyselin, zásad a vlivem tepelných faktorů (Velíšek & Hajšlová, 2009; „Micelární
kasein vs. kaseinát vápenatý (sodný)“, 2012).
Kasein je bohatým zdrojem pomalu stravitelných bílkovin, kterými
zásobuje naše svaly (Lockridge, 2011). Na rozdíl od syrovátky, o které je známo,
že po jejím podání dochází k rychlému (lavinovitému) nárůstu hladiny
aminokyselin v krvi (vzniká tak okamžitý anabolický efekt), po němž následuje
její postupný pokles, po konzumaci kaseinu dochází k pozvolnému nárůstu krevní
koncentrace aminokyselin, která potom zůstává v průběhu asi sedmi hodin téměř
konstantní. Jinými slovy řečeno, po požití kaseinového koktejlu se tělesné
bílkoviny obnovují asi o polovinu pomaleji než po požití syrovátkového nápoje,
takže proces jejich obnovy trvá déle. Tato vlastnost je však právě u kaseinu
unikátní a žádaná (např. při plánovaném delším lačnění). Co to vlastně znamená?
Kasein stimuluje syntézu svalových bílkovin sice slaběji než syrovátka, ale zato
silněji blokuje odbourávání bílkovin po svalové zátěži. Kasein tedy rozpadu
svalových bílkovin spíše zabraňuje, zatímco syrovátka jejich tvorbu a růst
stimuluje. Kaseinový substrát tvoří v žaludku vícevrstvé hrudky (zrosolovatí),
které jsou postupně exportovány do střevní pasáže trávicího traktu. Odtud se
pozvolna a dlouhodobě uvolňují kaseinové peptidy a aminokyseliny, jež se pak
vstřebávají stěnou tenkého střeva a nepřetržitě putují ke svalovým buňkám.
V jedné zajímavé studii, provedené na zdravých dospělých osobách, kdy vědci
porovnávali účinek syrovátky a kaseinu, se ukázalo, že zatímco syrovátka
podněcuje tvorbu bílkovin ve svalech, kasein prodlužuje trvání syntézy svalových
bílkovin, čímž posiluje a prodlužuje svalový růst. Závěrem se došlo ke zjištění, že
za určitých okolností je tedy kasein výhodnějším zdrojem bílkovin než syrovátka,
a proto bychom měli přijímat oba druhy. Proto se zdá být dobrou volbou dát si
koktejl, který obsahuje syrovátku i kasein, nejen po tréninku, ale i na noc před
spaním, kdy tělo nemá možnost jiného čerpání energie než z energetických zásob
(velmi často si syntetizuje aminokyseliny z tělesných bílkovin) (Mach, 2012a,
2012b; Caha, 2007).
Kasein se na trhu se suplementy vyskytuje ve čtyřech formách, jako
kaseinát (vápenatý, sodný nebo draselný), micelární kasein, který je však v
tekutinách hůře rozpustný než kaseinát, ale zato se tráví ještě pomaleji, rychleji
40

1. Stav dosavadních poznatků (literární přehled zkoumané problematiky)

vstřebatelný kaseinový hydrolyzát a izolát mléčného proteinu (Mach, 2012b;
Richter, 2011a). Nejméně vhodnou formou jsou kaseináty. Pro trávicí trakt není
tato forma kaseinové bílkoviny ideální, a proto se velká část z přijatých bílkovin
nevyužije a odchází z těla nestrávena. Získává se sýřením odstředěného mléka
kyselinami a následnou neutralizací hydroxidem vápenatým (sodným, draselným).
Díky prvotním fázím získávání základního kaseinu ztrácí finální produkt na
kvalitě. Micelární kasein je v současné době jedna z nejdražších a nejkvalitnějších
bílkovin. Je vyroben ultrafiltrací mléčné bílkoviny (tento proces odstraňuje
mléčný cukr, laktózu a tuk) jejímž výsledkem je 85 % bílkovina s velmi nízkým
stupněm denaturace. Správný micelární kasein by měl obsahovat v průměru 80 %
micelárního kaseinu a 20 % syrovátkového proteinu. Výhodou micelárního
kaseinu je výborná vstřebatelnost a využitelnost. Micelární kasein v žaludku tzv.
zrosolovatí a v podstatě po kapičkách se dostává do střevního traktu, kde díky
ochrannému obalu (micele) je schopen proniknout přes střevní stěnu, což
kaseináty nedokážou, a velké množství vyjde z těla nestráveno. Izolát mléčné
bílkoviny se získává obdobným způsobem jako micelární kasein, díky čemuž si
zachovává bioaktivní látky spolu s nedenaturovanou bílkovinou, která má nejlepší
možné využití v organismu. V proteinových suplementech obsahuje většinou
stejný poměr kaseinu a syrovátky jako kravské mléko (80 : 20). Hydrolyzát
kaseinu je vyráběn podobně jako syrovátkový hydrolyzát, naštěpením delších
řetězců na kratší části, díky čemuž je dosaženo rychlejšího trávení (Caha, 2007;
Richter, 2011a; Lockridge, 2011; „Micelární kasein vs. kaseinát vápenatý
(sodný)“, 2012).
1.2.2.1.3 Vaječný protein (Egg protein)
Vaječný bílek obsahuje velice široké aminokyselinové spektrum 40
různých proteinů, jež se řadí mezi globuliny, glykoproteiny a fosfoproteiny.
Hlavní protein představuje skupina příbuzných sloučenin označovaná jako
ovalbumin A (Velíšek & Hajšlová, 2009).
Vaječný protein je extrahován z čistých vaječných bílků a může dosahovat
hodnoty až 80 % proteinů v sušině. Nejlepší stravitelnost a využitelnost má
vaječný izolát (sušený vaječný bílek, který obsahuje velmi vysoký podíl sodíku a
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dalších balastů, se čistí přes speciální filtry, díky čemuž je využitelnost v
organismu velmi vysoká), který díky metodě zpracování nečiní při požití
problémy s nafukováním, což bývá naopak častým jevem u sušeného vaječného
bílku. Vejce jako taková mají vynikající biologickou hodnotu, jsou bohaté na
arginin a větvené aminokyseliny BCAA, zejména leucin, a poskytují vynikající
zdroj bílkovin pro začlenění do svalové tkáně (Skolnik & Chernus, 2011; Caha,
2003; Lockridge, 2011). Vaječný protein je naproti tomu bohatý na sirné AK, jež
jsou nezbytné pro růst svalové hmoty a nepostradatelné pro orgány, produkující
tělu vlastní hormony. Konzumace vaječného proteinu se nedoporučuje krátce po
sportu, neboť se řadí mezi pomaleji stravitelné druhy proteinu. Dostupná hladina
aminokyselin v krevní plazmě po požití vaječného proteinu je až 5 hodin
(Stoppani, 2006; „Doplňky výživy pod lupou : 1. část - vícesložkové proteiny“,
2010).
1.2.2.1.4 Mléčný protein (Milk protein)
Mléčný protein se získává z kravského mléka, z něhož se po filtraci
odstraní voda a většina sacharidů a tuku. Mléčný protein je tedy zdrojem dvou
bílkovin, o kterých jsme se zmínili výše, tedy syrovátkové bílkoviny a kaseinu.
Existují dvě formy mléčného proteinu. Prvním z nich je koncentrát mléčného
proteinu (Milk Protein Concentrate - MPC) a druhým izolát mléčného proteinu
(Milk Protein Isolate - MPI). V rámci sportovní výživy je vhodné, aby výsledné
produkty obsahovaly více než 80 % bílkovin. Mléčný protein je vhodné užívat po
tréninku anebo před spaním (Lockridge, 2011; „Encyklopedie surovin - mléčná a
syrovátková bílkovina“, 2012).
Mezi další proteinové výrobky, jež se na trhu se suplementy hojně
vyskytují, patří bezesporu i ty, které budou prezentovány v následujících
kapitolách. Avšak v námi zvoleném doplňku, jenž byl v rámci výzkumu
probandům aplikován, se tyto proteinové složky nevyskytují.
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1.2.2.1.5 Sójový protein (Soy protein)
Sójový protein se získává výhradně ze sójových bobů. Sójové bílkoviny
lze získat pomocí vody a zředěné zásadité látky, nebo pomocí vody a roztoku
chloridu sodného. Takto získané proteiny nejsou téměř denaturovány a mají velmi
blízko nativním bílkovinám. Sójová bílkovina je plnohodnotnou bílkovinou
obsahující kompletní zastoupení esenciálních aminokyselin a představuje zdravý
způsob, jak do stravy zařadit bílkoviny, které nepocházejí ze živočišných zdrojů.
Její aminokyselinové spektrum je totožné s dalšími luštěninami (rostlinné
bílkoviny jsou poměrně chudé na esenciální aminokyseliny lysin, methionin,
tryptofan a treonin, fazole a další luštěniny jsou „na štíru“ zejména s metioninem).
Jedná se o cenově velmi přijatelný produkt, díky čemuž se stává výhodným pro
výrobu proteinových přípravků. Sojový protein se hodí pro ty, kteří trpí
laktózovou intolerancí a používá se jako náhražka masa pro vegetariány. Na trhu
se suplementy se vyskytují převážně dva druhy sojového proteinu, a to sójový
koncentrát (Soy Concentrate), který obsahuje asi 70 % bílkovin, a navíc i
nestravitelné sacharidy, které u některých lidí mohou být příčinou nadýmání, a
sójový izolát (Soy Isolate) obsahující cca 90 % bílkovin, který je zbaven většiny
sacharidů, které zmíněné nadýmání způsobují (Caha, 2002; Lockridge, 2011;
Rowley, 2008).
Sója se vstřebává stejně rychle jako syrovátka a je bohatá na
aminokyseliny arginin, glutamin a BCAA, a poněkud chudší na methionin. Má
také antioxidační účinky, které pomáhají svalu při regeneraci po tréninku
(Rowley, 2008; Stoppani, 2006).
V sójových proteinech se nachází blahodárné isoflavony, jako je například
látka podobná estrogenu - genistein. Je to silný antioxidant, který prospívá jak
mužům, tak ženám, protože působí proti rakovině prostaty i prsu a snižuje riziko
kardiovaskulárních onemocnění. Nedávno se ve vědeckém světě objevilo
podezření, že isoflavony ze sóji podobné ženským pohlavním hormonům estrogenům, mohou snižovat u mužů hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu. Práce, které měly toto podezření ověřit, však tuto vlastnost sójových
proteinů nepotvrdily, ani pokud byla sójová bílkovina podávána ve vysokém
množství 90 g denně. Místo toho se ve studii provedené na 225 dobrovolnících
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prokázalo, že už jedna šestina tohoto množství snížila o 70 % riziko rakoviny
prostaty. Přesto je vhodné u přísných vegetariánů část sóji nahradit například
fazolemi s rýží nebo používat takové sójové proteiny, z nichž jsou estrogeny
odstraněny extrakcí etanolem (Rowley, 2003).
Sojový protein byl kritizován některými odborníky na výživu jako "nižší"
potravinový zdroj bílkovin, ale tyto kritiky se ukázali jako neopodstatněné
(Talbott & Hughes, 2007). Naproti tomu mají sójové proteiny nižší biologickou
hodnotu v porovnání se syrovátkovou, mléčnou a vaječnou bílkovinou (syrovátka
104, sója 75) a nižší obsah aminokyselin s rozvětveným řetězcem (L-leucin, LIsoleucin, L-Valin), které jak známo zvyšují bílkovinnou syntézu při tvorbě čisté
svaloviny (Rowley, 2003).
1.2.2.1.6 Hovězí protein (Beef protein)
Protein, který se získává z hovězího masa, přičemž se odstraní cholesterol
a tuk, je znám jako hovězí protein. V posledních letech je stále oblíbenější a jako
zdroj bílkovin je relativně nový. Podobně jako syrovátková bílkovina se rychle
tráví a je dobrým zdrojem aminokyselin BCAA. Odlišnost tohoto proteinu oproti
ostatním druhům spočívá v tom, že je velmi dobrým zdrojem kreatinu, který
zlepšuje energetické krytí pracujících svalů a vede ke zvýšení síly a objemu.
Jediným zdrojem hovězích bílkovin je izolát hovězích bílkovin (Beef Protein
Isolate). Technologický postup výroby je podobný jako u syrovátkového a
kaseinového izolátu. Nejvhodnější doba suplementace hovězího proteinu je ráno,
před a po tréninku (Lockridge, 2011).

1.2.2.1.7 Kolagen
Kolagen je velmi známou a často užívanou kloubní bílkovinou. Hlavním
důvodem je velmi nízká pořizovací cena a vysoký obsah specifických
aminokyselin (glycin, hydroxyprolin, hydroxylysin), které jsou stavebními
kameny všech vaziv. Z hlediska globální výživy ovšem kolagen není
plnohodnotnou bílkovinou, neboť postrádá zejména jednu z 10 důležitých
esenciálních aminokyselin - tryptofan, a také má velmi nízký obsah důležitých
větvených aminokyselin BCAA. A proč se o něm v souvislosti s proteinovými
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přípravky zmiňujeme? Odpověď je jednoduchá. Obvyklou praktikou některých
výrobců je to, že přidávají hydrolyzát kolagenu do proteinových produktů
určených pro svalový růst. Za důvod je uváděna ochrana kloubního aparátu. To
vše by bylo ještě v pořádku, pokud by však daný výrobce uvedl přesné množství
obsahu kolagenu, v rámci celkové bílkoviny. Tomu však v 99 % případů nebývá,
a daný proteinový přípravek tak může obsahovat pár %, ale také leckdy i
mnohonásobně větší % nekvalitní, levné kolagenní bílkoviny, jež rozhodně není
to nejlepší pro svalový růst, a jejímž účelem je zdánlivě navyšovat obsah bílkovin
v konečném produktu (Mach, 2012a; „Kolagen versus plnohodnotné bílkoviny“,
2010).
1.2.2.2 Osud proteinů v organismu člověka
Organismus není schopen využít proteiny v jejich původní formě a musí je
nejprve procesem trávení rozložit na základní jednotky - aminokyseliny. Vlastní
trávení (většinou denaturovaných proteinů) je vlastně enzymová hydrolýza
(proteolýza) katalyzovaná proteolytickými enzymy (proteázami), které katalyzují
buď hydrolýzu peptidové vazby uvnitř polypeptidového řetězce za vzniku peptidů
různé velikosti, nebo odštěpují jen koncové aminokyseliny. Proteázy jsou součástí
trávicích šťáv, a to žaludeční šťávy (jež obsahuje endopeptidasu - pepsin),
pankreatické šťávy (obsahující 7 odlišných proteáz - trypsin, chymotrypsin A, B a
C, elastázu a karboxypeptidázu A a B), střevní šťávy tenkého střeva vykazující
aktivitu aminopeptidáz a dipeptidáz. Každý stupeň hydrolýzy katalyzuje jiný
enzym (Velíšek & Hajšlová, 2009).
Rozklad bílkovin hydrolýzou začíná v žaludku. Tři pepsinogeny tvořené a
uvolňované hlavními buňkami sliznice žaludku aktivuje kyselina solná na asi 8
různých pepsinů. Ty při pH okolo 2 - 5 štěpí peptidové vazby tyrosinu nebo
fenylalaninu. Pepsiny jsou inaktivovány v tenkém střevě (díky jeho téměř
neutrálnímu pH). Trypsin a chymotrypsin z pankreatu štěpí molekuly bílkovin na
oligopeptidy, ale jsou schopny dovést tento děj až na úroveň tri- a dipeptidů.
Karboxypeptidázy (z pankreatu) stejně tak dipeptidázy a aminopeptidázy (ze
střevní sliznice) rozkládají navíc proteiny z příslušného konce molekuly, takže
jsou peptidy nakonec zčásti (cca 30 %) rozloženy na jednotlivé aminokyseliny a
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zčásti (70 %) na di-, tri- a oligopeptidy do 6 aminokyselin. Konečnému rozkladu
na jednotlivé aminokyseliny napomáhají, podobně jako u cukrů, enzymy umístěné
v membráně kartáčového lemu enterocytů. Jsou jimi aminooligopeptidáza,
dipeptidylaminopeptidáza a aminopeptidázy (Trojan, 2003).
Vznikající aminokyseliny jsou následně v tenkém střevě vstřebávány a
transportovány lymfatickým oběhem do tkání nebo krevním oběhem do jater, kde
jsou dále metabolizovány. Aminokyseliny podléhají různým metabolickým
pochodům. Část aminokyselin se využívá pro syntézu tkáňových proteinů, ostatní
podléhají různým enzymově katalyzovaným rozkladným a syntetickým reakcím
(např. dekarboxylace, transaminace, deaminace) (Velíšek & Hajšlová, 2009).

1.2.2.3 Souhrn
Význam proteinových nápojů spočívá zejména v možnosti snadné a
pohodlné dostupnosti velmi kvalitních bílkovin v koncentrované formě. Svou
nezastupitelnou úlohu mají zejména u vrcholových, výkonnostních či rekreačních
sportovců, kteří potřebují během dne přijmout dostatečné množství bílkovin.
Během let, kdy se proteiny pro sportovce komerčně vyrábějí, se jejich zdroje
neustále obměňují anebo přinejmenším zkvalitňují. Boomem posledních let je
zejména syrovátkový protein a jeho frakce (WPC, WPI, WPH), objevují se ale
opět kdysi zatracované sójové proteiny a kaseinové výrobky, či vaječné a hovězí
proteiny. Používá se také vzájemná kombinace těchto druhů proteinů, čímž se
celkově zlepšuje aminokyselinové spektrum výrobku a organizmus je tak zásoben
několika druhy bílkovin spolu s jejich specifickými a jedinečnými vlastnostmi.
Nutno také říci, že existují různé technologické postupy filtrace sloužící k tomu,
aby do proteinového výrobku přešly ty nejkvalitnější bílkovinné frakce, a my
bychom z něho tak měli ten největší možný užitek. Proto je třeba rozlišovat
proteiny podle toho, zda jsou vyrobeny kvalitnějšími či méně kvalitními procesy
eliminace, jakými jsou mikrofiltrace se zkříženým tokem, ultrafiltrace,
zakoncentrování či izolace na iontoměničích. Pokud jsme velmi nároční, a jde
nám o nejvyšší kvalitu, můžeme si vyzkoušet hydrolyzáty bílkovin. Avšak je
nezbytné si uvědomit, že suplementy jsou v první řadě pouze doplňky stravy,
které nám tak plně nemohou nahradit kvalitní a pestrý jídelníček z běžné stravy.
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EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE
(Termický vliv bílkovin a sacharidů – srovnání dvou doplňků stravy)

Charakter výzkumu
Jedná se o quasi experiment - bez kontrolní skupiny (ověření dosavadního
stavu teoretických poznatků, a s tím spojenou odezvou organizmu na složení
testovacích pokrmů (podány v tekuté formě jako nápoje), a jejich vzájemné
porovnání).

2. Cíle, hypotézy a úkoly práce
2.1 Cíle práce
 zjistit průběh hodnot REE po podání testovacího pokrmu s převahou bílkovin
(vysokoproteinový pokrm)
 zjistit průběh hodnot REE po podání testovacího pokrmu s převahou
sacharidů (vysokosacharidový pokrm)
 zjistit rozdíl průběhů hodnot REE po podání obou testovacích pokrmů
(vysokoproteinový pokrm a vysokosacharidový pokrm)

2.2 Hypotézy
 Na základě stavu dosavadních poznatků předpokládáme, že TEF po
perorálním příjmu vysokoproteinového pokrmu bude prokazatelně objektivně
vyšší než TEF po perorálním příjmu vysokosacharidového pokrmu
(Maltodextrin).

2.3 Úkoly práce
 stanovení klidového energetického výdeje REE
 podání testovacího pokrmu (v tekuté formě)
 sledování odezvy organizmu
 srovnání odezvy na testovací pokrmy
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3. Metodika práce
3.1 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumný soubor reprezentovalo celkem 15 studentů, pouze mužů,
z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Průměrný věk probandů činil
(24,5 ± 2,7 (směrodatná odchylka)), průměrná výška (182,1 ± 4,2 cm) a průměrná
tělesná hmotnost (84,8 ± 12,1 kg). Probandi byli nekuřáci, zdraví, neužívali žádné
medikamenty, jež by mohly negativně ovlivnit výsledek, a jejich tělesná hmotnost
se pohybovala v posledních 3 měsících na stabilní úrovni. Dále se probandi
věnovali pravidelné pohybové aktivitě v posledním roce v rozsahu alespoň 6
hodin týdně. V tabulce 7 jsou údaje zaznamenány jako aritmetický průměr se
směrodatnou odchylkou ( x ± SD) celého výzkumného souboru (klidový
energetický výdej REE představuje průměrnou hodnotu ze dvou měření, na
lačno).
Tab. 7 Charakteristika výzkumného souboru ( x ± SD)
Probandi [n = 15]
Věk [roky]
Tělesná hmotnost [kg]
Tělesná výška [cm]
BMI [kg/m2]
Podíl tukové hmoty PBF [%]
Beztuková tělesná hmota FFM [kg]
Klidový energetický výdej REE [kJ/den]

24,5 ± 2,7
84,8 ± 12,1
182,1 ± 4,2
25,5 ± 3,4
13,6 ± 6,3
72,4 ± 7,3
9871,1 ± 444,7

3.2 Charakteristika experimentálních činitelů
Experimentální

činitele

reprezentují

2

testovací

pokrmy

(vysokosacharidový a vysokoproteinový pokrm). Oba testovací pokrmy byly
k výzkumu věnovány společností Inkospor a patří mezi komerčně distribuované
doplňky stravy určené pro sportovce.
Charakteristika vysokosacharidového pokrmu
Testovací produkt a jeho průměrné nutriční hodnoty ve 100 g sypké směsi
a složení jsou uvedeny na obr. 3 a 4.
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Obr. 3 Vysokosacharidový testovací pokrm(„X-treme CARBO ENERGY_CZ.pdf“,
nedatováno).

Obr. 4 Průměrné nutriční hodnoty vysokosacharidového pokrmu - X-TREME
CARBO ENERGY (foto autora).

Popis produktu:
Jedná se o 100 % čistého sacharidového koncentrátu z maltodextrinu o DE
19. Dodává rychle a dlouhodobě energii. Jako neutrální neochucený prášek se dá
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velmi lehce vmíchat do nápoje a vytvoří vitaminový minerální nápoj („X-treme
CARBO ENERGY_CZ.pdf“, nedatováno).
Charakteristika vysokoproteinového pokrmu
Testovací produkt a jeho průměrné nutriční hodnoty ve 100 g sypké směsi
a složení jsou uvedeny na obr. 5 a 6.

Obr. 5 Vysokoproteinový testovací pokrm („X-treme MUSCLE GAINER_CZ.pdf“,
nedatováno).

Obr. 6 Průměrné nutriční hodnoty vysokoproteinového nápoje - X-TREME
MUSCLE 85 („X-treme MUSCLE GAINER_CZ.pdf“, nedatováno).
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Popis produktu:
Jedná se o vícesložkový, proteinový koncentrát, který obsahuje 85 %
proteinů (mléčnou, syrovátkovou a vaječnou bílkovinu), L-Carnitin, vitamíny a
minerální látky („X-treme MUSCLE GAINER_CZ.pdf“, nedatováno).
Složení:
Mléčná

bílkovina

(emulgátor:

sojový

lecitin),

syrovátková

bílkovina

(laktalbuminy, laktoglobuliny), sušený vaječný bílek, příchuť, laktóza, regulátor
kyselosti: kyselina citrónová, sušená šťáva z červené řepy (koncentrát šťávy z
červené řepy, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová), uhličitan
hořečnatý, sladidla: aspartam a acesulfam-K, zahušťovadlo: xantan a karagenan,
L-Carnitin, vitamín C, niacin, vitamín E, pantotenová kyselina, vitamín B6,
vitamín B2, vitamín B1, kyselina listová, barvivo: beta-karoten, vitamín B12 („Xtreme MUSCLE GAINER_CZ.pdf“, nedatováno).

3.3 Použité metody
Procedury sběru dat
 metoda 8 - bodových dotykových elektrod na principu bio - elektrické
impedanční analýzy - analyzátor InBody230
 metoda nepřímé kalorimetrie - přístrojem CORTEX METALYZER 3B
K měření termického účinku testovacích pokrmů, jež představovaly
v našem případě vysokoproteinový a vysokosacharidový pokrm, byla použita
metoda nepřímé kalorimetrie, která umožňuje měřit jednotlivé složky energetické
spotřeby. Měření bylo prováděno v laboratoři Fakulty sportovních studií
Masarykovy univerzity, kardiopulmonárním zátěžovým systémem CORTEX
METALYZER 3B (viz obr. 7 a 8). Vyhodnocení a data z měření byla zpracována
pomocí softwaru MetaSoft. K analýze tělesného složení, jež bylo třeba zejména
ke zjištění FFM, bylo použito přístroje InBody230.
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Popis přístroje (CORTEX METALYZER 3B)
Jedná se o moderní, stacionární systém, který se používá k vyšetření
kardio-pulmo-metabolické

výkonnosti

a

stupně

utilizace

základních

metabolických substrátů. Měří se dech po dechu a pomocí přesných analyzátorů je
měřen jak objem dechů, tak koncentrace O2 a CO2. Systém je přesně nastaven na
objem, teplotu, vlhkost a složení plynů v okolním prostředí.
Přístrojem lze zjistit bazální metabolismus za přesně stanovených
podmínek, klidový metabolismus během dne, termický účinek stravy nebo
energetický výdej při různých typech fyzické zátěže. Dále je možné testovat
kvantitativní utilizaci tuků a rychlosti jeho nástupu v čase, poměr spalování tuků k
sacharidům kontinuálně a v celkovém průběhu testu. Vyšetření jsou vhodná
zejména pro výkonnostní sportovce, k monitorování průběhu různých onemocnění
(např. metabolického syndromu), ale i širokou veřejnost („Cortex MetaLyzer 3B“,
2013, „Fakulta sportovních studií - Laboratoř podpory zdraví“, 2013).

Obr. 7 CORTEX METALYZER 3B („Cortex MetaLyzer 3B“, 2013).
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Obr. 8 Obsah balení („Cortex MetaLyzer 3B“, 2013).
Analýza tělesného složení pomocí přístroje InBody230 (viz příloha č. 1)
Tato technologie poskytuje přesné výsledky složení těla (množství tuku,
aktivní tělesná hmota, množství vody, BM, atd.) a je založena na prostorovém
modelu, který předpokládá, že tělo se skládá ze 4 různých elementů: celková
tělesná voda, bílkoviny, minerály a tělesný tuk. Měření je naprosto přesné díky
vytvoření impedančních hodnot pro jednotlivé části těla. Pro výsledky měření
není využito žádných empirických faktorů („Biospace - InBody 230“, 2009,
„Fakulta sportovních studií - Laboratoř podpory zdraví“, 2013).

Obr. 9 Analyzátor složení těla InBody230 (vlastní foto).
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Analýza a zpracování dat
Statistická data byla zpracována v programu Statistica 10 MR1 (výrobce
StatSoft) s využitím neparametrické statistiky.
Výsledky výzkumného měření klidového energetického výdeje jsou
vyjádřeny jako aritmetický průměr se směrodatnou odchylkou ( x

SD).

Vzájemná komparace hodnot TEF a energetického výdeje (REE a TEF1-6) obou
testovacích pokrmů, provedených u jednoho výběrového souboru (15 probandů),
bylo vyjádřeno jako aritmetický průměr a směrodatná odchylka, s použitím
Wilcoxonova párového testu (výpočet testu vychází z párových hodnot dvou
měření na jednom výběrovém souboru). Hladina významnosti byla stanovena pro
hodnoty p ≤ 0,05.

3.4 Organizace práce
3.4.1 Okolnosti výzkumu
Výzkum byl prováděn v Kampusu Masarykovy univerzity, Fakulta
sportovních studií, laboratoř sportovní medicíny. Všichni probandi absolvovali
celkem dvě laboratorní měření s časovým odstupem více než 7 dní. Do laboratoře
se museli testované osoby dostavit pomocí MHD, popřípadě automobilu. Veškerá
měření probíhala v od ranních až do dopoledních hodin, s vlastním zahájením
v 7:00 hod. ráno. Podmínky měření byly u obou testovacích pokrmů totožné. Data
byla zaznamenávána softwarem MetaSoft.
Instrukce pro všechny probandy:
Vycházejí z aktuálního stavu dosavadních poznatků, sloužících ke
spolehlivému a platnému stanovení REE metodou nepřímé kalorimetrie:
Den před zahájením měřením:


běžný režim bez náročnější pohybové aktivity (trénink, či jiná náročnější
pohybová činnost)
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běžná strava (večerní jídlo nejpozději v 19 hod. - bez bílkovin, spíše
sacharidové jídlo - těstoviny, rýže, pečivo, zelenina)

V den měření:


ráno nic nejíst, pít pouze obyčejnou vodu



doprava do laboratoře - autem či MHD; nikoliv pěšky, na kole apod.

3.4.2 Strategie výzkumu
(dle posloupnosti)


testovací pokrmy:

1. měření - vysokoproteinový pokr (nápoj),
2. měření - vysokosacharidový pokrm (nápoj),



analýza tělesného složení přístrojem InBody230 (viz příloha č. 1),



stanovení energetické hodnoty nápoje dle hodnoty FFM (změřená na
InBody) viz kap. 3.5,



příprava množství sypké směsi (v gramech) odpovídající stanovené
energetické hodnotě dle FFM v 0,7 l vody (tab. 10),



30 min. klid na lůžku, kalibrace přístroje Cortex,



zahájení měření klidového energetického výdeje,



zkonzumování připraveného pokrmu ve formě nápoje (během cca 10
min.),



měření

metodou

nepřímé

kalorimetrie

na

přístroji

CORTEX

METALYZER 3B (Celkový čas prováděného měření - 180 min., kdy
samotné měření probíhalo po 20 minutách klidu přibližně 10 min po
dosažení setrvalého stavu. V průběhu času mezi jednotlivými měřeními
byly subjekty v klidu, mohli komunikovat a neměly na sobě masku.),


ukončení záznamu měření po dosažení setrvalého stavu (5 min.),
definovaného podle spotřeby a produkce dýchacích plynů a vzájemného
respiračního poměru V’O2 < 10 %, V’CO2 < 10 %, RQ < 5 %, viz příloha
č. 2,



data byla zaznamenávána softwarem MetaSoft.
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3.5 Příprava testovacího pokrmu
Příprava testovacího pokrmu vycházela z průměrných nutričních hodnot ve
100 g sypké směsi (viz tab. 8). Z analýzy tělesného složení na InBody230 byla
zjištěna hodnota FFM (beztuková tělesná hmota). Jednoduchým výpočtem, který
vycházel z množství energie 7 kcal/kg/FFM (vychází z prostudovaných
výzkumů), bylo dopočítáno množství energie testovacích pokrmů.
Tab. 8 Charakteristika testovacích pokrmů (ve 100 g sypké směsi)

Energetická hodnota (kcal)

Průměrné nutriční hodnoty ve 100 g
testovacích pokrmů
Vysokoproteinový
Vysokosacharidový
pokrm
pokrm
364 kcal
400 kcal

Sacharidy (g)
Tuky (g)
Bílkoviny (g)

1,5 g1

100 g
(100 % maltodextrin3)

1,5 g
85 g2

0g
0g

Poznámka:
1
aspartam, acesulfam-K
2
mléčná bílkovina, syrovátková bílkovina (laktalbuminy, laktoglobuliny), sušený vaječný bílek
3
dextrózový ekvivalent DE19

Tab. 9 Celková energetická hodnota a zastoupení jednotlivých makronutrientů v
připravených pokrmech u všech probandů (průměrné hodnoty ze dvou měření se
směrodatnou odchylkou ( x ± SD)
Energetická hodnota (kcal)
Sacharidy (g)
Tuky (g)
Bílkoviny (g)

x SD
506 51
124 12
1,9 0,1
110 11

Názorná ukázka stanovení energetické hodnoty a množství sypké směsi
v testovacích pokrmech (pro 84,7 kg FFM)
Výpočet energetické hodnoty pokrmu:
7 x 84,7 = 593 kcal
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Jelikož mají jednotlivé testovací pokrmy odlišnou energetickou hodnotu ve
100 g sypké směsi (viz tab. 8), je nutné množství pokrmu přepočítat na námi
vykalkulovanou energetickou hodnotu 593 kcal (viz tab. 10). Odpovídající
množství pokrmu se poté rozpustí v 0,7 l vody a následně zkonzumuje.
Výpočet množství sypké směsi:
Vysokosacharidový pokrm (593/400) x 100 g = 148,3 g sypké směsi
Vysokoproteinový pokrm (593/364) x 100 g = 162,9 g sypké směsi
Tab. 10 Energetická hodnota a zastoupení jednotlivých makronutrientů v
připravených testovacích pokrmech (pro 84,7 kg FFM)
Průměrné nutriční hodnoty
Vysokoproteinový
Vysokosacharidový
pokrm
pokrm
(169,9 g)
(148,3 g)
Energetická hodnota
připravených nápojů
(pro 84,7 kg FFM)
Sacharidy
Tuky
Bílkoviny
Objem vody

593 kcal

593 kcal

2,6 g
2,6 g
144,4 g
0,7 litru

148,3 g
0g
0g
0,7 litru
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4. Výsledky práce, diskuze
4.1 Prezentace získaných dat a jejich interpretace
V tabulkách 11 a 12 jsou prezentovány průběhy hodnot REE jako
aritmetický průměr a směrodatná odchylka ( x ± SD) všech probandů v čase t =
(30 - 180) min., v jednotkách (kJ), metodou nepřímé kalorimetrie, po požití
vysokosacharidového a vysokoproteinového

testovacího pokrmu (ukázka

naměřených dat pro REE na lačno u proteinového nápoje viz příloha č. 2). Na obr.
12 a 13 je znázorněn průběh těchto hodnot, a na obr. 14 a 15 pak jejich vzájemné
porovnání. Tabulka 13 nám prezentuje výsledné hodnoty TEF a REE u obou
testovacích pokrmů (vyjádřeny jako aritmetický průměr a směrodatná odchylka
(x

SD) všech probandů. Obr. 16 a 17 prezentuje komparaci hodnot REE resp.

TEF obou testovacích pokrmů na krabicovém grafu.
Vysvětlivky používaných zkratek:
REE - hodnota klidového energetického výdeje na lačno (kJ)
TEF 1 - TEF 6 - hodnoty navýšení REE v postprandiální fázi vlivem TEF,
v čase t = (30 -180) min.
Celkový TEF = vyšrafovaná oblast
4.1.1 TEF - vysokosacharidový testovací pokrm
Tab. 11 Průběh klidového energetického výdeje po podání vysokosacharidového
testovacího pokrmu v čase t (zaokrouhleno na celá čísla, REE (kJ) uveden jako
aritmetický průměr a směrodatná odchylka všech probandů)

t (min)
REE (kJ)
( x ± SD)

REE
0

TEF 1
30

TEF 2
60

TEF 3
90

TEF 4
120

TEF 5
150

TEF 6
180

9557 ± 10261 ± 11211 ± 11128 ± 11179 ± 10601 ± 10413 ±
1691,2 2043,0 2389,0 1720,7 1664,3 1522,4 1734,2
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TEF - vysokosacharidový pokrm

13500
13000
12500

REE (kJ)

12000
11500

11128 kJ

11211 kJ

11179 kJ

11000
10601 kJ
10500

10413 kJ
10261 kJ

10000

(REE) 9557 kJ

9500
0

30

60

90

120

150

180

210

t (min)
Obr. 12 TEF u vysokosacharidového pokrmu (nápoje) po dobu 180 min
Vysvětlivky:
REE - hodnota klidového energetického výdeje (kJ)
Celkový TEF = vyšrafovaná oblast

Komentář
Jak můžeme vidět na obr. 12, vlivem TEF dochází k brzkému nárůstu
klidového

energetického

výdeje

(TEF1-6)

nad

hodnoty

REE

měřené

v preprandiálním období. K maximálním hodnotám TEF dochází, ve shodě
s ostatními výzkumy u většiny jedinců, typicky v rozmezí 60 - 180 min. po
perorálním příjmu potravy, což koresponduje i s naším výsledkem, jenž dosahuje
max. hodnot v rozmezí 60 - 120 min. po požití testovacího vysokosacharidového
pokrmu. Dále můžeme pozorovat, že i po uplynutí měřené periody 180 minut,
zůstal energetický výdej (TEF6) nad úrovní klidového energetického výdeje REE,
což ukazuje na nedostatečné zpracování a přeměnu přijatých sacharidů
(maltodextrinu), a tedy i na přetrvávající TEF i po tomto časovém úseku (toto opět
koresponduje s ostatními výzkumy, které doporučují pro platný výsledek měření
TEF časový úsek 6 hodin).
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4.1.2 TEF - vysokoproteinový testovací pokrm
Tab. 12 Průběh klidového energetického výdeje po podání vysokoproteinového
testovacího pokrmu v čase t (zaokrouhleno na celá čísla, REE (kJ) uveden jako
aritmetický průměr a směrodatná odchylka všech probandů)
REE
0

t (min)
REE (kJ)
( x ± SD)

TEF 1
30

TEF 2
60

TEF 3
90

TEF 4
120

TEF 5
150

TEF 6
180

10186 ± 11663 ± 12615 ± 12755 ± 12886 ± 12241 ± 12259 ±
1365,6 1612,3 1951,6 2261,2 2248,6 1732,4 2380,4

TEF - vysokoproteinový pokrm

13500

12886 kJ

13000

12615 kJ
12755 kJ

12500

12259 kJ

12000

REE (kJ)

12241 kJ
11663 kJ

11500
11000
10500

10000 (REE) 10186 kJ
9500
0

30

60

90

120

150

180

210

t (min)
Obr. 13 TEF u vysokoproteinového pokrmu (nápoje) po dobu 180 min
Vysvětlivky:
REE - hodnota klidového energetického výdeje (kJ)
Celkový TEF = vyšrafovaná oblast

Komentář
I na tomto grafu (obr. 13) můžeme pozorovat, že vlivem TEF dochází
k brzkému a ještě strmějšímu nárůstu klidového energetického výdeje (TEF1-6)
nad hodnoty REE měřené v preprandiálním období. K maximálním hodnotám
TEF dochází, ve shodě s ostatními výzkumy u většiny jedinců, typicky v rozmezí
60 - 180 min. po perorálním příjmu potravy, což koresponduje i s naším
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výsledkem, jenž dosahuje max. hodnot v čase t = 120 min. po požití testovacího
vysokoproteinového pokrmu. Taktéž můžeme pozorovat i v tomto případě, že i po
uplynutí měřené periody 180 minut, zůstal energetický výdej (TEF6) nad úrovní
klidového energetického výdeje REE, což také ukazuje ještě markantněji na
nedostatečné zpracování a přeměnu přijatých proteinů, a tedy i na přetrvávající
TEF i po tomto časovém úseku (toto opět koresponduje s ostatními výzkumy,
které doporučují pro platný výsledek měření TEF časový úsek 6 hod.).
4.1.3 Komparace TEF vysokoproteinového a vysokosacharidového
testovacího pokrmu
Komentář
Oba testovací pokrmy vyvolaly po perorálním příjmu okamžité zvýšení
klidového energetického výdeje, nad hodnoty REE naměřené v preprandiálním
období, které přetrvávalo i po uplynutí měřené periody 180 minut. Celková
průměrná hodnota TEF všech probandů (viz tab. 13) činila v průběhu měřené
periody u vysokoproteinového pokrmu ((13,36
kcal/min)), u vysokosacharidového pokrmu ((7,48

5,55) % a (0,37

0,15)

3,58) % a (0,21

0,10)

kcal/min), p = 0,009. Průměrné navýšení REE činilo u vysokoproteinového
pokrmu 12086,36

932,01 kJ a u vysokosacharidového pokrmu 10621,47

608,63 kJ, p = 0,018. Hladina významnosti byla stanovena pro hodnoty p ≤ 0,05.
Ve všech uvedených hodnotách dosahuje vysokoproteinový pokrm vyšších
hodnot než vysokosacharidový pokrm (můžeme pozorovat na obr. 14 a 15), což
koresponduje s dosavadními poznatky o TEF. Komparaci TEF u obou pokrmů
můžeme pozorovat na krabicových grafech znázorněných na obr. 16 a 17.
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Tab 13. Výsledné hodnoty TEF a REE u obou testovacích pokrmů (vyjádřeny jako
aritmetický průměr a směrodatná odchylka ( x

SD) všech probandů)

Vysokoproteinový
pokrm

Vysokosacharidový
pokrm

p

TEF (%)
( x ± SD)

13,36

5,55

7,48

3,58

0,009

TEF (kcal/min.)

0,37

0,15

0,21

0,10

0,009

TEF (kcal/180
min.)

66,6

27,51

37,8

17,73

0,009

12086,36 932,01
/
2888,02 222,70

REE (kJ/kcal)
( x ± SD)

10621,47 608,63
/
2537,99 145,43

Poznámka: TEF (%) = TEF /přijatá energie, TEF = ( x 30-180 min) – REE; TEF = (
min - RMR)
180 min. (převzato (Kumstát & Hrazdira, 2012)).

0,018
x 30-180

Komparace TEF testovacích pokrmů
TEF - vysokoproteinový pokrm
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Obr. 14 Komparace TEF u vysokoproteinového a vysokosacharidového pokrmu
po dobu 180 min (p =0,018)
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% zvýšení hodnot REE - komparace
% zvýšení hodnot REE - vysokoproteinový pokrm
% zvýšení hodnot REE - vysokosacharidový pokrm
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Obr. 15 Procentuální komparace hodnot REE vzhledem k hodnotě na lačno, která
představuje 0 %.

Krabicov ý graf
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Obr. 16 Krabicový graf komparace hodnot klidového energetického výdeje u obou
testovacích pokrmů ((p =0,018)
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Vysvětlivky:
Prom3 - hodnoty REE vysokosacharidový testovací pokrm (kJ)
Prom4- hodnoty REE vysokoproteinový testovací pokrm (kJ)

Krabicový graf
26
24
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TEF (%)

16
14
12
10
8
6
4
2
Prom1

Prom2

Medián
25%-75%
Min-Max

Obr. 17 Krabicový graf komparace TEF obou testovacích pokrmů (p =0,009)

Vysvětlivky:
Prom1 - hodnoty TEF vysokosacharidový testovací pokrm (%)
Prom2- hodnoty TEF vysokoproteinový testovací pokrm (%)

Ověření hypotézy
 Na základě stavu dosavadních poznatků předpokládáme, že TEF po
perorálním příjmu vysokoproteinového pokrmu bude prokazatelně objektivně
vyšší než TEF po perorálním příjmu vysokosacharidového pokrmu
(maltodextrin).
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Závislost hodnot TEF resp. REE obou testovacích pokrmů byla statisticky
významná na hladině p < 0,05 (pro TEF (p = 0,009), pro REE p = 0,018)). TEF u
vysokoproteinového testovacího pokrmu (13,36

5,55 %) je statisticky významně

vyšší než TEF u vysokosacharidového testovacího pokrmu (7,48

3,58) viz tab.

13. Naše hypotéza tedy byla potvrzena.

4.2 Diskuze
Na základě stavu dosavadních poznatků víme, že všeobecně udávané a
platné hodnoty termického efektu potravy jsou pro jednotlivé makronutrienty
odlišné a představují u sacharidů (5 - 10 %), bílkovin (20 - 30 %) a tuků (0 - 3 %)
z celkového denního energetického výdeje (Svačina, 2008; Westerterp, 2004).
Výsledky našeho experimentu prokázaly převládající roli bílkovin, neboť
termický efekt u vysokoproteinového pokrmu byl oproti vysokosacharidovému
pokrmu

téměř

dvojnásobně

vyšší.

Zjištěný

vysokoproteinového pokrmu rovnal 13,36

termický

5,55 % ku 7,48

efekt

se

u

3,58 % u

vysokosacharidového pokrmu. Tyto výsledky ukazují, že TEF po příjmu
vysokosacharidového pokrmu je plně v souladu s všeobecně udávaným rozmezím
hodnot TEF pro sacharidy. Naopak TEF u vysokoproteinového pokrmu všeobecně
udávaného rozmezí hodnot pro TEF bílkovin nedosáhl. Vysvětlením příčiny, pro
nižší naměřený TEF u vysokoproteinového pokrmu, se může jevit faktor délky
námi měřené časové periody po dobu 3 hodin, neboť typické navýšení klidového
energetického výdeje, nad hodnoty REE naměřené v preprandiálním období,
přetrvávalo i po ukončení měření, přičemž dosahovalo ještě 20,4 % navýšení.
Reed & Hill (1996) ve své studii uvádí, že měření TEF v časovém horizontu 3
hodin může činit rozdíl z celkového TEF > 40 %, u 4 hodin až 22,5 %, a i když 3 i
4 hod. interval měření TEF významně koreluje s obecně uznávaným 6 hod.
měřením TEF, doba měření < 5 hodin může způsobit významné rozdíly tvaru
křivky TEF. Naproti tomu Weststrate (1993) naznačuje, že TEF lze dostatečně
přesně posoudit v časovém horizontu 3 hodin po perorálním příjmu, o energetické
hodnotě 597 kcal. Obdobně zaměřené studie zabývající se délkou měření TEF,
naopak tento fakt popírají a uvádějí, že 3 hodinový časový interval měření není ke
kompletní asimilaci živin v organizmu dostačující (u pokrmů o téměř totožné
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energetické hodnotě). Analýza obdobných studií navíc ukazuje, že u většiny běžné
populace přetrvává TEF po dobu více než 6 hodin po podání potravy, a že zatím
co rozdíl vzniklý mezi TEF v 6 hodinovém časovém horizontu a hodnotou REE
(na lačno) nesouvisí s energetickou hodnotou podaného jídla, tak naopak u délky
měření po dobu 5 hod. s energetickou hodnotou podaného jídla významně korelují
(Reed & Hill, 1996). Nicméně námi vymezená 3 hodinová délka měření
korespondovala, v závislosti na obdobných studiích termického efektu potravy,
které publikovali Scott & Devore (2005), Denzer & Young (2003) a Poehlman et
al. (1988), s nižší energetickou hodnotou testovacích pokrmů (506

51 kcal)

přizpůsobenou velikosti FFM. Nutno však dodat, že i přesto setrvával
postprandiální energetický výdej po uplynutí 3 hodinového úseku měření nad
úrovní klidového energetického výdeje u obou testovacích pokrmů, zejména pak u
vysokoproteinového (+ 20,4 %). Toto zjištění nás tedy může opravňovat k názoru,
že 3 hodinový časový interval měření dostatečně nepokryje úplnou asimilaci živin
v našem organizmu, čímž můžeme vysvětlit nižší % hodnotu naměřeného
termického efektu vysokoproteinového pokrmu (13,36

5,55 %) oproti obecně

udávaným rozmezím hodnot (20 - 30 %). Současně se můžeme domnívat, že se
v měřeném úseku 3 hod. projevilo zhruba 60 % z celkového TEF (Compher et al.,
2006).
Obr. 12, 13 a 14 znázorňují průběhy křivek TEF obou testovacích pokrmů,
a zároveň dokládají jejich klesající charakter po dosažení maximálních hodnot
(vrcholu křivky). K vrcholným hodnotám TEF dochází, ve shodě s ostatními
výzkumy u většiny jedinců, typicky v rozmezí 60 - 180 min. po perorálním příjmu
potravy (Compher et al., 2006). Tato zjištění korespondují i s našimi výsledky,
které dosáhly vrcholu v časovém rozmezí 60 - 120 minut. Reed & Hill (1996) ve
své studii shledávají nepřímou úměru mezi vrcholem a energetickou hodnotou
potravy. Tento nelineární vztah vysvětlují tak, že vrchol křivky TEF se zvyšuje
s maximální energetickou hodnotou jídla, dokud nedosáhne určité úrovně
nasycení (prahové hodnoty). Dále též uvádějí, že s vyšší energetickou hodnotou
pokrmu dochází k posunu vrcholu křivky TEF směrem doprava, což koresponduje
se zvýšením celkové hodnoty TEF.
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Dalšími z faktorů negativně ovlivňujících výsledek mohou být neklid
jedinců na lůžku, pozice těla při měření, nesprávná kalibrace měřicího přístroje,
odlišné environmentální podmínky měření (např. teplota, čas, tlak atd.) atd., avšak
těchto negativních jevů jsme se snažili vyvarovat (Compher et al., 2006).
V neposlední řadě může hrát nemalou úlohu i způsob analýzy sběrných dat
(plynů) energetického výdeje (rozeznáváme přerušovaný a kontinuální sběr dat).
Avšak doposud se neobjevila žádná studie hodnotící potenciální vliv způsobu
analýzy sběrných plynů na změny v TEF (Stipanuk, 2006).
Limitujícím faktorem v řadě studií, které pravděpodobně přispívají k
diskuzi, bývá úzká kontrolní skupina testovaných osob. Weststrate (1993) uvádí,
že vysoké intraindividuální rozdíly v měření TEF souvisejí především s malým
počtem testovaných subjektů (< 10) v jednotlivých studiích, neboť nemohou
poskytnout dostatečně validní a reliabilní výsledky. V rámci našeho výzkumu
byla zařazena pro měření TEF kontrolní skupina mužů (n=15).
Doposud nebyla publikována žádná odborná práce zkoumající komparaci
termického efektu mezi maltodextrinem a proteiny, tak jak tomu bylo v našem
případě. Určitou podobnost však můžeme spatřovat ve studii publikované Scott &
Devore (2005), která zkoumala, zda existují významné rozdíly v TEF mezi dvěma
nízkokalorickými (250 kcal) nápoji (s vysokým obsahem proteinů a vysokým
obsahem sacharidů), jejímž zjištěním bylo, že vysokoproteinový nápoj vyvolá
v časovém horizontu 3 hodin po perorálním příjmu výrazně vyšší termickou
reakci, ve srovnání s vysokosacharidovým nápojem (Kumstát & Hrazdira, 2012).
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Závěry
Na výzkumném souboru 15 probandů (muži - 24,5 ± 2,7 let, FFM 72,4 ±
7,3 kg, BMI 25,5 ± 3,4) jsme zjistili, že oba testovací pokrmy (nápoje) vyvolaly
po perorálním příjmu okamžité zvýšení klidového energetického výdeje, nad
hodnoty REE naměřené v preprandiálním období, které přetrvávalo i po ukončení
měření, tedy po uplynutí měřené periody 180 minut. K vrcholným hodnotám TEF
dochází, ve shodě s ostatními výzkumy u většiny jedinců, typicky v rozmezí 60 180 min. po perorálním příjmu potravy (Compher et al., 2006), což koresponduje i
s našimi výsledky, které dosáhly vrcholu v časovém rozmezí 60 - 120 min..
Celková průměrná hodnota TEF všech probandů činila v průběhu měřené periody
u vysokoproteinového pokrmu 13,36
7,48

5,55 % a u vysokosacharidového pokrmu

3,58 %. Tyto výsledky ukazují, že TEF po příjmu vysokosacharidového

pokrmu je plně v souladu s obecně udávaným rozmezím hodnot pro TEF
sacharidů. Naproti tomu výsledek TEF u vysokoproteinového pokrmu potvrdil
převládající roli bílkovin, neboť byl oproti vysokosacharidovému pokrmu téměř
dvojnásobný. Naměřené výsledky rovněž ukazují, že délka měřené periody,
zejména u vysokoproteinového pokrmu, veskrze nepokryje úplnou přeměnu a
zpracování přijatých živin, což zároveň nabízí vysvětlení pro nižší naměřený TEF,
jenž nedosahuje všeobecně udávaného rozmezí hodnot pro TEF bílkovin (20 - 30
%). Nicméně můžeme konstatovat, že výsledky našeho quasi experimentu
potvrdili naši vstupní hypotézu. Zjištěná diferenciace v TEF obou testovacích
pokrmů může hrát nemalou úlohu, ve stanovení celkového denního energetického
výdeje, zejména u sportovců a jedinců s nadváhou či obezitou. Závěrem nutno
dodat, že naměřené výsledky TEF ovlivňuje především metodika měření, zejména
pak délka měření a složení stravy, a standardizace podmínek pro laboratorní
měření metodou nepřímé kalorimetrie.
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Seznam nejpoužívanějších zkratek
TEE - z angl. total energy expenditure (celkový denní energetický výdej člověka)
BEE - z angl. basal energy expenditure (bazální energetický výdej)
TEF - z angl. thermic effect of food (termický efekt potravy)
EEPA - z angl. energy expenditure of physical activity (energetický výdej při
pohybové aktivitě)
FFM - z angl. Fat Free Mass (beztuková hmota též aktivní tělesná hmota)
REE - z angl. resting energy expenditure (klidový energetický výdej)
TEM - z angl. thermic effect of a meal (termický efekt jídla)
TEF 1 - 6 - hodnoty navýšení REE v postprandiální fázi
x ± SD - aritmetický průměr a směrodatná odchylka

p - hladina významnosti (Wilcoxonův párový test)
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Příloha č. 1
Ukázka dat z analyzátoru InBody

Příloha č. 2
Ukázka dat při měření REE - vysokoproteinový nápoj z přístroje Cortex Metalyzer
3B

Resumé
Tato diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, avšak předkládá
kvalitativnější analýzu výzkumné tématiky na početnějším výzkumném souboru,
což dovoluje přesnější interpretaci získaných dat a podstatně větší praktickou
aplikovatelnost výsledků, než tomu bylo u bakalářské práce. Nese příznačný
název Termický vliv bílkovin a sacharidů - srovnání dvou doplňků stravy. Cílem
této práce bylo zjistit průběhy a rozdíly hodnot klidového energetického výdeje po
podání

dvou

testovacích

pokrmů

-

s vysokým

obsahem

bílkovin

(vysokoproteinový pokrm) a s vysokým obsahem sacharidů (vysokosacharidový
pokrm). Quasi experimentu se zúčastnilo 15 mužů z FSpS Masarykovy univerzity
ve věku 24,5 ± 2,7 let, kteří absolvovali celkem dvě laboratorní měření s časovým
odstupem více než 1 týden. Ke stanovení hodnot klidového energetického výdeje
byla použita metoda nepřímé kalorimetrie v postprandiální délce měření 3 hodin.
Oba testovací pokrmy vyvolaly po perorálním příjmu okamžité zvýšení klidového
energetického výdeje, nad hodnoty REE naměřené v preprandiálním období, které
přetrvávalo i po ukončení měření. Celková hodnota TEF v průběhu měřené
periody u celého výzkumného souboru činila u vysokoproteinového pokrmu 13,36
5,55 % a u vysokosacharidového pokrmu 7,48

3,58 %. Nicméně naměřené

výsledky ukazují, že délka měření v horizontu 3 hod. nedokáže dostatečně pokrýt
kompletní přeměnu a zpracování přijatých makronutrientů. Zjištěná diferenciace v
TEF obou testovacích pokrmů může hrát nemalou úlohu ve stanovení celkového
denního energetického výdeje zejména u sportovců a jedinců s nadváhou či
obezitou.

Abstract
This diploma thesis follows bachelor thesis but presents more qualitative
research analysis based on a numerous testing group that allows precise
interpretation of the data and has relevantly higher practical use than the bachelor
thesis. The title “Thermic Effect of Protein and Carbohydrates - a Comparison of
Two Supplements” corresponds to the main objective of the study which is to
determine the course and value differences in resting energy expenditure after the
two test meals - high protein meal and high carbohydrate meal. Quasi experiment

involved 15 men of age 24.5 ± 2.7 from FSpS MU who were put through two
laboratory measurements with more than one-week interval. It was used an
indirect calorimetry to determine the values of resting energy expenditure in
postprandial measuring lasting three hours. Both test meals led to an immediate
increase in resting energy expenditure above REE values measured in pre-prandial
period after oral intake. This increase persisted even after the end of measuring.
The total value of TEF during the measurement period for the entire study sample
was at high protein meal 13.36 ± 5.55 %, and high carbohydrate meal 7.48
±3.58%. However, the study results show that the three-hour measurement
horizon do not sufficiently cover the complete macronutrients conversion and the
process of their receiving. The observed differences in TEF of both test meals
may play a considerable role in counting the total daily energy expenditure
especially for athletes and individuals who are overweight or obese.

