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Úvod
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral téma balancující mezi oběma
mými obory, které studuji. O toto jsem přesně usiloval, abych balancoval mezi
dvěma fakultami tak, jak to bylo po celou dobu mého studia a využil tak
kombinovaně všech vědomostí. Myslím si, že téma sportovní suplementace a
rozdílnost účinnosti některých suplementů je v dnešní době velmi aktuální. Trh je
přeplněn ,,placebo“ suplementy, na které jsou honosné až gigantické reklamy a ve
finále účinnost je minimální, zato produkty nevýrazné a málo známé bývají
mnohdy mnohem kvalitnější než ty honosné reklamní trháky, díky tomu, že více
peněz dávají do výzkumu než do reklamy. O používání rozličných suplementů
víme už od nepaměti. Dříve sportovci ,,dopovali“ pro větší slávu a snad i
blahořečenost, ale nyní jde z 90 % o ekonomické hledisko. Více svalů, více
prestiže. Více prestiže, více peněz! Námět pro moji bakalářskou práci jsem dostal
hned v 1. semestru mého studia na Masarykově univerzitě. Na pedagogické
fakultě mám jako druhý obor, v rámci mého studia ASAK, Přírodopis. V předmětu
Praktikum k základům environmentálního vzdělávání 1 jsem se zcela náhodou
dostal díky Ing. Heleně Jedličkové, Ph.D. k rostlině zvané tribulus terrestris, kdy
mi bylo řečeno, že by prý měla dokázat po jejím užívání, zvýšit hladinu
testosteronu v těle. Tato informace mi dala ihned spojitost s mým mateřským
oborem a to tělovýchovou a začal jsem se zajímat o další tělu prospěšné rostliny.
Testosteron je totiž mužský pohlavní hormon. Pouze velmi malé množství se tvoří
i u žen. V mužském organismu podněcuje vývin a udržování mužských
sekundárních pohlavních znaků a má proteoanabolický a růstový účinek.
Testosteron má také maskulinizující účinek a zvyšuje přirozené libido. Jelikož
jsem zarputilým zastáncem přírodního cvičení, bez steroidů tak mě tato tématika
přírodní cesty zvýšení testosteronu velmi zajímá. Obecně platí, že suplementy ať
už jakékoli nemohou nahradit pestrou stravu. Navíc tyto suplementy na rostlinné
bázi jsou pouze doplňky stravy, a proto jsem k nim také tak přistupoval a nikdy
nepřekračoval denní stanovenou dávku. Proto jsem šel tedy o krok dále a vyhledal
jsem si i výživový plán, díky kterému by měla hladina mého testosteronu v těle
stoupat. Ruku v ruce s výživovým plánem pak už přišel i tréninkový plán. Díky
těmto dvěma věcem a suplementaci jsem jsem postoupil přímo o skok ve svém
budování svalstva.
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A to mě přimělo k otázce: ,,Budou tyto věci fungovat i na jiné lidi, jiné konstituce
a věku či jiného složení těla?“. Přesně po této otázce začla vznikat má bakalářská
práce. A tak jsem začal studovat různé druhy rostlin a zjišťoval jejich obsažené
látky a to jaký mají vliv tyto látky na lidský organismus. Jako nejlepší rostlinou
pro mé testování se mi zdála rostlina s botanickým názvem tribulus terrestris.
Měla údajně zvyšovat hladinu testosteronu a tak jsem se poradil se svojí obvodní
lékařkou Mudr. Helenou Križanovou o případných vedlejších účincích zvýšené
hladiny testosteronu a neshledali jsme žádné nebezpečné vedlejší účinky. Tudíž
jsem se pustil do testování. Jako nejlepší suplement se mi zdála tabletová forma
bulharského tribulu terrestris a moji myšlenku mi potvrdil i Igor Votava prodavač
ve FITNESS SHOP Ronnie – Brno a odborný poradce týmu Reflex Nutrition.
Mým hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit jaké změny přináší užívání
vybraného suplementu na

nárust hladiny testosteronu a také svalové hmoty

během testovacích 8 týdnů. Mého cíle se budu snažit dosáhnout pomocí speciální
suplementace, výživového a tréninkového plánu. Tato práce je teoreticko –
empirickou syntézou poznatků o zdrojích, charakteristice a roli testosteronu v
lidském organismu. V teoretické části je ve dvou kapitolách popsáno, jak některé
rostliny působí na člověka a hladinu jeho testosteronu v těle a další účinky na
lidský organismus. Také jsem popsal anatomicky kde vzniká testosteron a jak
funguje v těle člověka. V praktické části, která rozšiřuje teoretický základ o
empirický pohled, je na drobném výzkumu popsán vliv suplementu, tréninku a
stravy na člověka po 8 týdenním testování. Výzkumu se zúčastnili 4 muži, jedná
se proto spíše o kasuistiku bez nároku na zobecňování. Mezi mými testovacími
subjekty jsou i dvá pánové nad 50 let s již projevující se andropauzou, proto jsem
musel upravit trénink pro jejich možnosti, věk a zásady tohoto tréninku jsem
sepsal na závěr kapitoly: Tréninkový a výživový plán pro zvýšení hladiny
testosteronu. Na závěr mé bakalářské práce jsem všechny údaje jak z dotazníku
tak z testování a měření shrnul do výsledků a zapsal do tabulek či vyznačil v
grafech. Práce byla doplněna o přílohy, ve kterých jsem rozšířil botanické údaje
rostlin, o kterých jsem psal v teoretické části a také o kopii tréninkového plánu a
výživového plánu, který jsem využil v praktické části mého výzkumu. Do příloh
jsem také vložil foto užívaného suplementu včetně osvědčení o jeho testování na
obsažené látky. Jako poslední přílohu jsem vložil přepsaný dotazník, který jsem
dal subjektům své práce k zodpovězení.
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1. Rostlinné suplementy a jejich působení na člověka
V první části mé teoretické práce se seznámíme s rostlinami, jenž ovlivňují
hladinu testosteronu v lidském těle. Všechny níže uvedenné rostliny patří do říše
rostlin (plantae), podříše vyšší rostliny (cormobionta), oddělení krytosemenné
rostliny (magnoliophyta) a třídy vyšší dvouděložné rostliny (rosopsida). V této
teoretické části mé práce jsem nastínil biologické a fyziologické specifikace
rostlin. Zbytek informací jsem sepsal a vložil jako přílohu č. 1 .
1.1 Tribulus terrestris
,, kotvičník zemní, nadseda, kotvičník pozemní “

obr. č. 1 – Tribulus terrestris - (http://botanika.wendys.cz/kytky/foto.php?563:)

Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle Kaba (2008):
Řád: kacibotvaré – zygophyllales
Čeleď: kacibovité – zygophyllaceae
Rod: kotvičník – tribulus
Druh: kotvičník zemní – tribulus terrestris (obr. č. 1)
Rod:
Tribulus zahrnuje asi 15 druhů, které rostou ve Středozemí, v Asii, v jižní a
východní Africe, v Jižní Americe a v Austrálii. (Pazdera, n.d.)
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Stanoviště:
Stepi, písčiny, rumiště, na půdách lehkých, sypkých, suchých, stanoviště
slunné. (Pazdera, n.d.)
Obsažené látky:
Kotvičník obsahuje vysokou hladinu rostlinných „anabolických steroidů“
(souhrnně jsou označovány jako fytosteroly). Jejich nejvyšší koncentrace se
nachází v plodech a kořenech rostliny. Pro obsah velkého množství účinných látek
se využívá celá rostlina. Obsahuje především sapogeniny– chlórgenin, gitigenin,
diosgenin, ruskogenin, trogoghenin a další. Dále je kotvičník bohatý na alkaloidy
harman a harmin, bioflavonoidy, glykosidy, flavonoidy, třísloviny, pryskyřice a
další látky. V kořenech se nachází zejména saponin diosgenin. Listy a nať jedné
rostliny mají v sušině asi 12,1 % bílkovin, 2,6 % tuku, 40,8 % sacharidů, 27,8 %
vlákniny a 16,7 % minerálních látek. Obsahuje také asi 2,8 % steroidních
saponinů, alkaloidy, flavonoidy, pryskyřice, třísloviny a také 160 mg % vitamínu
C. V květech jsou steriny, stigmasterin, campestrin, beta-sitosterin, steroidy
diosgenin, flavonoidy campherol, alkaloidy, rutin a quercetin. V plodech a
semenech jsou alkaloidy, pryskyřice 3,5-5 % oleje složeného z 57 % kyseliny
linolové a linoleové 27 % olejové, behenové, stearové a další. Zjištěno bylo, že
kotvičník zemní obsahuje i taniny, sacharidy, steroly, derivát diosgeninu
desoxidiosgenin, gracillin dioxin a terrestrosiny A – E. Některé z obsažených
alkaloidů fungují jako Inhibitor monoaminooxidázy IMAO! (Kab, 2008)
Fyziologické specifikace:
Léčitelství:
Působí močopudně (užívá se proto při chorobách ledvin a močových cest,
napomáhá např. rozpouštění močových kaménků), zvyšuje sekreci žaludečních
šťáv a peristaltiku střev, pravděpodobně rozšiřuje cévy a snižuje krevní tlak. V
poslední době je kotvičník populární zejména jako afrodisiakum (bývá nazýván
také "rostlinnou viagrou"), neboť údajně u mužů zvyšuje hladinu mužského
pohlavního hormonu testosteronu až o 30 % a obdobně u žen zvyšuje hladinu
estrogenů, což by se mělo u obou pohlaví projevit významným vzrůstem
sexuálního libida.
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Dalšími důsledky tohoto působení by u mužů mohlo být celkové snížení pocitu
vnitřního neklidu a nárůst svalové hmoty, u žen pak zmírnění klimakterickým
obtíží a snížení množství tělesného tuku. (Pazdera, n.d.) Tribulus terrestris zvyšuje
potenci, pomáhá v léčbě při mužské neplodnosti, hypertrofii prostaty a léčbě
zvýšeného obsahu cholesterolu. (Moder, n.d.). Tribulus terrestris a z něho
koncentrovaný výtažek fytosterolů se užívá jako léčivo s indikací léčby
premenstruálního a postmenopauzálního syndromu u žen a andropauzálního
syndromu u mužů. (Moder, n.d.) Tribulus terrestris s ohledem na obsah alkaloidů
není vhodný pro osoby mladší 20 let a těhotné či kojící ženy. (Moder, n.d.)
Tribulus terrestris pomáhá u žen v pozdějším věku k zmírnění negativních
klimakterických příznaků a k redukci tuku, potlačení nespavosti, napětí, depresí,
návalu horka, proměn nálad a podrážděnosti. (Moder, n.d.)
Potencionální účinky u mužů/žen:
U mužů (starších 40 let):
• zvýšení hladiny testosteronu až o 30 %
• zvýšení zájmu o sexuální život
• zvýšení objemu svalové hmoty na úkor tuku
• snížení vnitřního napětí
• obnovení životní vitality a elánu (Kab, 2008)
U žen (starších 40 let):
• zvýšení hladiny hormonu (FSH) estradiolu
• nárůst sexuální apetence
• zmírnění negativních klimakterických příznaků
• potlačení nespavosti, napětí, depresí, návalů horka, proměn nálad a
podrážděnosti
• redukce tělesného tuku (Kab, 2008)
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Trénink:
To, co upoutalo pozornost většiny expertů, byly výkony bulharských
vzpěračů na závodech, kde se provádějí dopingové kontroly. Zdálo se, že i poté,
když tito sportovci přestali brát zakázané anabolické přípravky (normálně
následuje přechodné období, během něhož dochází k poklesu hladin hormonů,
nálady a fyzických schopností), se jejich psychické a fyzické schopnosti díky
tribulu během intenzivního tréninku zlepšovaly. Jinými slovy, zdálo se, že tribulus
pomáhá posunout hranice svých fyziologických možností, ať už prostřednictvím
tréninku, stravy nebo stresu. (Wright a Feliciano, n.d.)
Tribulus terrestris je totiž typickým stimulátorem hladiny testosteronu. Aktivní
látkou je v kotvičníku saponin, pojmenovaný jako protodioscin. Působí na
podvěsek mozkový a stimuluje ho k tomu, aby vyprodukoval více luteinizačního
hormonu, který je transportován krevním oběhem z mozku do krve. (Stoppani a
Thorpe, 2009)
Krví putuje do Leydigových buněk ve varlatech, kde vzniká testosteron. (Polston,
2012)
Tato zvýšená hladina testosteronu má pak údajně výrazný efekt na růst svalové
hmoty, zvyšování fyzického i psychického výkonu v návaznosti na urychlení
regenerace, pozitivně ovlivňuje obranyschopnost organismu, zlepšuje libido i
sexuální funkce u obou pohlaví, a v neposlední řadě má díky lipotropním účinkům
na svědomí dokonce i pokles podílu tělesného tuku. (Moder, n.d.)
Testosteron okamžitě zvyšuje sílu a aktivitu motorických nervů, což je vhodné
zejména před cvičením, takže pak můžeme dosáhnout maximálního výkonu.
(Stoppani, 2012)
Tribulus terrestris byl zkoušen, zkoumán a ověřován v rámci vědeckých studií
mezi muži staršími 50ti let, kdy byla jednoznačně prokázána jeho zdravotní
prospěšnost a celkově pozitivní účinky na mentální i tělesnou svěžest. (Moder,
n.d.)
Dávkování a užívání:
Měli bychom brát 500-1000 mg tribulu terrestris 30-60 minut před sexuální
aktivitou nebo tréninkem. Také ho můžeme užívat 30-60 minut před snídaní nebo
uložením ke spánku. Tento způsob užívání dodržujeme 6-8 týdnů a pak užívání
přerušíme na čtyři týdny, než jej zase obnovíme. (Stoppani a Thorpe, 2009)
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Pokud ho podáváme jen v tréninkových dnech, už není třeba ho brát v cyklech
(cyklujeme jen tehdy, když ho bereme denně). (Stoppani, 2012)
Sbírá se zejména nať, někdy i semeno. (Pazdera, n.d.)
Příprava čaje z sušené natě:
-nachystáme si jemně mletou nasušenou nať, cca 2-3 g, což jsou asi 2 čajové
lžičky, zalijeme 0,5 l vařící vody a cca 30 minut povaříme, pak odvar přecedíme
přes plátno, odvar pijeme 2x denně mezi jídly. (Moder, n.d.)

Potravinové doplňky obsahující tribulus terrestris:
Na českém i zahraničním trhu se suplementy a sportovními doplňky se
prodává spousta doplňků obsahujících tribulus terrestris. Obsah této látky je velmi
promněnlivý některé obsahují velké množství saponinů a jiné jsou zase jen
placebo. Tribulus terrestris ve formě tablet ve smyslu kontraindikace a interakce s
dalšími látkami nebo léky se zatím doložitelně neprojevil. Pouze pokud jej chtějí
užívat v jakékoliv formě osoby s diagnostikovanou hormonální poruchou, (kdy při
léčbě užívají nějaká léčiva), se musí o případném užívání poradit vždy s odborným
lékařem. Tribulus terrestris se prodává i ve formě sušené natě, ze které se
připravuje odvar podobně jako běžný čaj, (jedná se jednoznačně o nejúčinnější,
nejčistší a nejlevnější variantu). (http://www.reflexnutrition.cz/zpravy?nid=29)
Klam vs realita v trhu suplementů odkazujících se na tribulus-terrestris:
V současné době dochází na fitness trhu doslova k expanzi produktů na
bázi tribulu terrestris. Většina z nich, ale vůbec nemusí fungovat. Jedním z
hlavních důvodů je to, že tribulus terrestris je funkční zejména díky obsahu
aktivní složky Protodioscinu, u které bylo prokázáno klinickými studiemi, že je
tou nejdůležitější složkou, která má známé pozitivní účinky na sílu, svalový
objem a sexuální libido. Pozor, nezaměňujme si však protodioscin s celkovým
obsahem saponinů, jako je protogracillin a další. Jako zákazník bychom měli vždy
hledat obsah protodioscinu v daném produktu, ty nejsilnější seriózní produkty
obsahují 40 – 60 % protodioscinu (měřeno spektrofotometrií). Dále jsou to běžné
produkty, které obsahují protodioscinu cca 10-20 %, které tento údaj většinou
ještě stále uvádějí. Existují však také produkty, kde obsah protodioscinu není
uveden vůbec. Zde je obvykle potom obsah protodioscinu na úrovni 0,1 – 3 % !
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Tyto produkty se obvykle uplatňují v tzv. masovém, marketingovém měřítku,
zaměřeném na širokou veřejnost, která není dobře informována o tom, co hledat
na etiketě daného produktu. Charakteristickým rysem těchto produktů, je soutěž
„o tu největší tabletu, či kapsli“ s obsahem tribulu terrestris, popř. s co nejvyšším
obsahem saponinů. A to je právě oním kritickým bodem, na který by se měl každý
zaměřit, protože veškeré klinické studie prokazují jako účinnou složku
protodioscin,

ale

ne

nic

(http://www.reflexnutrition.cz/zpravy?nid=29)
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neříkající

saponiny.

1.2 Eurycoma longifolia Jack
,,Malajský ženšen, Long Jack, Tonget ali”

obr. č. 2 – Eurycoma longifolia Jack (http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id188223/?taxonid=912521)
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle Quaha (2012):
Řád: mýdelníkotvaré – sapindales
Čeleď: simarubovité – simaroubaceae
Rod: eurycoma Jack
Druh: malajský ženšen – eurycoma longifolia Jack (obr. č. 2)
Rod:
Eurycoma Jack patří do čeledě simarubovitých, což jsou tropické stromy
nebo keře z řádu mýdelníkotvarých. (Zavadil, 2012)
Rozšíření:
Simarubovité rostou v tropech, méně už v subtropech a mírném pásu na
severní i jižní polokouli. Hlavní centra výskytu jsou v tropických oblastech
Ameriky, Karibiku a západníAfriky. V České republice i v celé Evropě roste
jediný nepůvodní druh pajasan žlaznatý, který je světově nejrozšířenějším rodem
této čeledě. (Zavadil, 2012)
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Využití:
Číslo hořkosti těchto dřev se pohybuje od 40 000 do 50 000 (1 gram látky
rozpuštěné ve 40 000 až 50 000 ml vody ještě vyvolá hořkou chuť). Těchto hořčin
se však smí používat jen k ochucování nápojů a pekařských výrobků. (Zavadil,
2012)
Obsažené látky:
Jsou zdrojem hořčin, např. kvasinu, pikrasminu a neokvasinu. Jsou to
triterpenové neglykosidické sloučeniny. (Zavadil, 2012)
Fyziologické specifikace:
Léčitelství:
Dřevo z některých druhů rostlin z čeledě simarubovitých, např. Quassia a
Picrasma je zdrojem hořčin, např. kvasinu, pikrasminu a neokvasinu. Jsou to
triterpenové

neglykosidické

sloučeniny s

částečným

i

insekticidním

a

amoebocidním účinkem. Odvar z kůry některých druhů rodů Picrasma, Quassia a
Simaba se používá v tropické Americe jako lék proti malárii a semena rodu
Brucea v jihovýchodní Asii k léčbě úplavice. (Zavadil, 2012)
Trénink:
Eurycoma longifolia Jack zvyšuje hladinu testosteronu několika způsoby.
Jedním je stimulace varlat ke zvýšení tvorby testosteronu. (Stoppani a
Thorpe,2009)
Spočívá ve stimulaci uvolňování luteinizačního hormonu z hypofýzy. LH cestuje
krevním řečištěm až k varlatům, kde podněcuje tvorbu testosteronu. (Stoppani,
2010)
Další spočívá ve stimulaci, uvolňování testosteronu ze SHBG, což je pohlavní
hormon navázaný na protein globulin. SHBG přenáší testosteron v krevním oběhu
a váže ho do globulinového komplexu, aby neovlivňoval svými anabolickými a
androgenními účinky okolní buňky. Když se sníží hladina SHBG, znamená to
logicky i více uvolněného testosteronu. Klinické výzkumy skutečně prokázaly, že
eurycoma může snížit úroveň SHBG až o 30 % a zvýšit tím hladinu testosteronu o
20 %, což je důvod k užívání tohoto suplementu. (Stoppani a Thorpe,2009)
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První americká studie s Eurycoma longifolia z roku 2006 porovnávala její účinky
s placebem u osob, které intenzivně cvičily. U skupiny, která brala Eurycoma,
byla hladina testosteronu o 16 % vyšší než u skupiny užívající placebo.
Zpočátku skupina s Eurycoma zaznamenala výrazný pokles hladiny kortisolu,
který je provázen nárustem testosteronu. (Stoppani a Brown, 2009)
Dávkování a užívání:
Doporučené dávkování je 100-300 mg eurycoma longifolia 30-60 minut
před sexuální aktivitou nebo tréninkem. Také ho můžeme užívat 30-60 minut před
snídaní a před spaním. Užívání by nemělo přesáhnout 6-8 týdnů a pak užívání na
čtyři týdny musíme přerušit. Potom zase můžeme v užívání pokračovat.
(Stoppani a Thorpe,2009)
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1.3 Coleus forskohlii
,,Forskolin, Plectranthus barbatus,Coleonol, Pochvatec, kopřivěnka“

obr. č. 3 – Coleus forskohlii(http://dietpilluniverse.com/wpcontent/uploads/2010/10/coleus20_forskohlii_p11.j
pg)
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle (http://www.biolib.cz/cz/taxon/id208060/) :
Řád: hluchavkotvaré – lamiales
Čeleď: hluchavkovité – lamiaceae
Rod: coleus
Druh: coleus forskohlii nebo plectranthus (obr. č. 3)
Rod:
Coleus, je také znám jako Plectranthus barbatus, což je tropická vytrvalá
rostlina, je zajímavá z vědeckého a medicínského hlediska, protože produkuje
forskolin. (http://en.wikipedia.org/wiki/Plectranthus_barbatus)
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Stanoviště:
Roste na písčitých až hlinitých půdách. Byliny dobře rostou v horkém a
vlhkém prostředí tropů či subtropů. (http://findmeacure.com/2008/11/16/coleusbarbatus-andrews-benth/)
Roste na suchých svazích, na indických pláních a v podhůří Himálají.
(http://www.motherherbs.com/coleus-forskohlii.html)
Obsažené látky:
Forskolin (7 beta-acetoxy-8, 13-epoxy-1 alpha,6 beta,9 alpha-trihydroxylabd-14-ene-11-one). (http://www.reflexnutrition.cz/zpravy?nid=70)
Fyziologické specifikace:
Léčitelství:
Coleus forskohlii je důležitá tradiční ájurvédská bylina, která byla součástí
indické medicíny po celá staletí. Používá se po staletí v ajurvédské medicíně k
léčbě různých nemocí, jako je hypotyreóza, onemocnění srdce a dýchací poruchy.
V roce 1970, výzkumníci izolovali chemicky účinnou látku v bylině a nazvali ji
forskolin. (Sahelian, n.d.)
Forskolin také snižuje nitrooční krevní tlak: početné studie ukázaly, že je účinný
při léčbě glaukomu. Další výhody byly hlášeny při léčbě hypertenze, astma,
ekzémů, lupénky a anginy pectoris. Forskolin stimuluje trávicí enzymy a zlepšuje
vstřebávání živin v tenkém střevě. Studie také ukazují, že stimuluje funkci štítné
žlázy, zvyšuje bazální metabolismus, vytváří značný nárůst lipolýzy. Jako
výsledek se forskolin stal jedním z nejpopulárnějších spalovačů tuků.
(http://www.super-smart.eu/article.pl?
id=0010&lang=en&fromid=GG132&gclid=COqU3K3P9LICFUWS3godtlAAsg )
Forskolin je dobrý pro prevenci astmatických záchvatů J Int Med Res. 2006.
Čtyřicet pacientů mužského i ženského pohlaví s mírným, přetrvávajícím nebo
středně těžkým přetrvávajícím astmatem bylo přiřazeno náhodně na šesti měsíční
léčbu s forskolinem kdy užívali 10 mg denně perorálně (kapsle) nebo s inhalacemi
kromoglykátu sodného každých 8 h, třikrát denně. Počet pacientů, kteří měli
astmatické záchvaty během léčby byl signifikantně nižší u pacientů, kteří
dostávali

forskolin,

než

u

těch,

jež
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dostávají

kromoglykát

sodný.

(http://www.biolib.cz/cz/taxon/id208060/)
Bylinný čaj odvozený z rostliny prokázal antioxidační aktivitu, stejně jako
inhibice

bakterií,

které

mohou

způsobit

zubní

kaz.

(http://www.mrsupplement.com.au/forskolin)
Potencionální nebezpečí užívání Coleus forskohlii:
Nízký krevní tlak
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center varuje, že léčba forskolinem
může snižovat krevní tlak. Tento potenciálně nebezpečný vedlejší účinek, tzv.
hypotenze, může vyvolat závratě, rozmazané vidění, nevolnost, sníženou
koncentraci, bledost kůže, únavu nebo ztrátu vědomí. Těžce nízká hladina
krevního tlaku může zabránit našem životně důležitým orgánům, aby získávaly
kyslík, který potřebují, aby fungovaly normálně. V důsledku toho může závažná
hypotenze vést k trvalému poškození srdce nebo mozku. (Uddin, 2011)
Zvýšená srdeční frekvence
Léčba forskolinem může zvýšit naši normální tepovou frekvenci. Když se
naše tepová frekvence výrazně zvýší, může dojít k točení hlavy, dušnost, bolest na
hrudi, bušení srdce, zrychlený tep nebo ztráta vědomí. Nebezpečné komplikace
spojené s tachykardií jsou srdeční selhání, krevní sraženiny, časté mdloby nebo až
náhlé úmrtí. (Uddin, 2011)
Zvýšené hladiny žaludeční kyseliny
Forskolin může zvýšit množství kyseliny v žaludku. To může způsobit
nežádoucí účinky jako jsou nevolnost, pálení žáhy a poruchy trávení. Tyto
nežádoucí

účinky

jsou

zvláště

nebezpečné

pro

lidi

s

pre-existující

gastrointestinálními zdravotními problémy, jako je žaludeční vřed. (Uddin, 2011)
Trénink:
Forskolin dělá hned dvě věci najednou: spaluje tuk a ještě podporuje
produkci testosteronu. (Stoppani a Brown, 2009)
Forskolin aktivuje enzym zvaný adenylát-cykláza, (to vede ke sledu chemických
reakcí, které mají za následek uvolnění většího množství tuků z tukových buněk),
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o němž je známo, že spaluje tuky a zvyšuje tvorbu testosteronu, jak potvrdily
výzkumy z University of Kansas (Lawrence). Studije zjistila, že mladí zdraví
muži, užívající forskolin po dobu dvanácti týdnů, dosáhli větších úbytků tělesného
tuku a zvýšení hladiny testosteronu než kontrolní skupina užívající placebo.
(Stoppani a Thorpe, 2009)
Zvýšuje množství cyklického AMP (adenosin monofosfát) v buňkách. Cyklický
AMP je signál dopravce, který je nezbytný, pokud chtějí buňky správně reagovat
na hormonální stimulaci. Cyklický AMP je nezbytný pro intracelulární přenos v
hypotalamo-hypofyzární ose a zpětné vazby v hormonální produkci. Obnovení
citlivost hypotalamu a periferních receptorů umožňuje hormonům a jiným bioenergetickým faktorům pracovat efektivněji. Je to dost jednoduchý způsob jak
obnovit správnou hladinu hormonů v těle - hormonální receptory tak musí být
citlivé a účinně reagují na podněty. (http://www.super-smart.eu/article.pl?
id=0010&lang=en&fromid=GG132&gclid=COqU3K3P9LICFUWS3godtlAAsg)
Dále štěpí vazbu testosteronu na SHBG, a tím zajišťuje větší příliv volného
testosteronu do krve. Studie z časopisu Obesity Research zjistila, že když pokusné
osoby braly forskolin po dobu 12 týdnů, snížila se jim hladina tuku v těle a zvýšila
hladina testosteronu ve srovnání se skupinou, která užívala placebo. (Stoppani a
Brown, 2009)
Dávkování a užívání:
Extrakt z coleus forskohlii s obsahem 20-50 mg foskolinu bychom měli
brát 30-60 minut před sexuální aktivitou nebo tréninkem. Také ho můžeme užívat
30-60 minut před snídaní a před spaním. Měli bychom jej užívat 6-8 týdnů a pak
užívání na čtyři týdny přerušit. Potom zase můžeme v užívání pokračovat.
(Stoppani a Thorpe, 2009)
Neměli bychom překračovat doporučenou denní dávku. Tento produkt je doplněk
stravy a nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Stejně jako u jiných doplňků
stravy, bychom se měli poradit se zdravotnickým pracovníkem, než začneme tento
přípravek užívat, pokud jsme těhotní, kojíme nebo máme zdravotní problémy.
(http://www.super-smart.eu/article.pl?
id=0010&lang=en&fromid=GG132&gclid=COqU3K3P9LICFUWS3godtlAAsg)
Obsah forskolinu kořene Coleus je typicky 0,2 % až 0,3 %, a proto obsah
surových produktů Coleus nemusí být dostatečný k vytvoření farmakologických
19

účinků. Proto je nejlepší používat standardizované extrakty, které se na obsah
forskolinu soustředí. Coleus forskohlii je k dispozici v různých extrakčních
potencích, například 10 procent forskolinu, 18 procent, a 20 procent. (Sahelian,
n.d.)
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1.4 Turnera diffusa
,,Damiána, pastala rozprostřená“

obr. č. 4 – Turnera diffusa - (http://naturalhealingherbs.org/images/damiana1.jpg?
osCsid=63f97bb18ef538e20eb64f292675fe5b)
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace
Dle Zavadila (2012):
Řád: malpighiotvaré – malpighiales
Čeleď: mučenkovité – passifloraceae
Rod: damiána – turnera
Druh: turnera diffusa (obr. č. 4)
Rod
Damiána (Turnera diffusa Willd., syn. Turnera aphorodisiaca) je americký
keř z čeledi mučenkovitých (Passifloraceae) do které byl přeřazen po zrušení
čeledě Turneraceae taxonomickým systémem APG III. Jeho listy se používají jako
afrodisiakum. (Zavadil, 2012)
Stanoviště
Roste v savanách a pouštníchoblastech. (Zavadil, 2012)
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Rozšíření
Damiána roste na jihu Severní Ameriky, především v Mexiku a Texasu, a
také ve Střední a Jižní Americe. V dnešní době se také pěstuje v Africe. (Zavadil,
2012)
Obsažené látky
Listy obsahují antibakteriální látku arbutin, řadu éterických olejů,
fenolické glykosidy a terpeny. (Arndt, 2011). Obsahuje také pinocembrin a
acacetin. (Stoppani a Thorpe, 2009). Damiana obsahuje 0,2 – 0,9 % aromatických
olejů, 14 % pryskyřičných látek,

3,5 % taninu, 6 % škrobu a hořčinu zvanou

damianian. (http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rtud.html). Obsahuje silici (cineol,
cymol, pineny). (Mach, 2006)

Fyziologické specifikace:
Léčitelství
Damiána bývá nejčastěji užívána v podobě čaje na léčbu kašle, zácpy a
deprese. Údajně také pomáhá na fibromyalgii, rozedmu plic, nízkou hladinu
testosteronu, frigiditu, impotenci, neplodnost, menopauzu, Parkinsonovu nemoc a
mnoha věcmi souvisejícími s pohlavními orgány. (Zavadil, 2012). Damiána je v
Mexiku používána jako tradiční ženské afrodisiakum. Čaj z damiány pijí ženy
hodinu či dvě před pohlavním stykem kvůli lepšímu prožití aktu. Účinek bývá
přisuzován aromatickým olejům rostliny a jejich dráždivosti. (Zavadil, 2012). V
tradičním léčitelství byla rovněž damiána užívána k léčbě onemocnění horních
cest dýchacích. Má rovněž uklidňující účinky, což se dá využít u pacientů s
mírnějšími psychickými problémy. Dále je doporučována podle tradice jako
doplněk léčby při benigní hyperplazii prostaty. Také se používá jako doplněk
léčby zácpy. (Arndt, 2011)
Trénink
K tréninku není známo příliš mnoho informací. Byla provedena řada
studií, ovšem bez jednoznačných závěrů, stahujících se na širokou masu
testovacích subjektů u lidí. Testy byly totiž prováděny především na zvířatech.
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Výzkumníci z University of Mississippi (Oxford) testovali schopnost extraktu z
listů damiany inhibovat enzym aromatázu, který je zodpovědný za přeměnu
testosteronu na estrogen. Podle Journal of Ethnopharmacology (2008) zjistili, že
extrakt z damiany je silným inhibitorem aromatázy, který pomáhá udržovat
hladinu testosteronu na vysoké úrovni. Díky látkám nazvaným pinocembrin a
acacetin. (Stoppani a Thorpe, 2009)
Dávkování a užívání
Měli bychom užívat výrobek obsahující 50-500 mg extraktu z damiany.
Měli bychom ho brát 30-60 minut před sexuální aktivitou nebo před tréninkem.
Též ho můžeme užívat 30-60 minut před snídaní a před spaním. Délka užívání by
měla být 6-8 týdnů a pak užívání na čtyři týdny přerušíme. Potom zase můžeme v
užívání pokračovat. (Stoppani a Thorpe, 2009)
Extrakt z daminy je nevhodný pro kojící a těhotné ženy a děti. Lidé s
antidiabetickými léky by se měli konzumaci damiany vyvarovat vůbec. (Arndt,
2011)
Tradiční způsob přípravy afrodisiakálního nápoje bylo vaření 2 polévkových lžic
po dobu 15 minut v litru vody, nakládání do tequily nebo kouření sušených listů.
Účinek kouření listů bývá údajně přirovnáván k lehkému opojení z konopí.
(http://www.ebyliny.cz/byliny-tematicky-razene/damiana)
Časté jsou i likéry z této rostliny. V likérové formě se nazývá Creme de Damiana
a vyrábí se v Guadalajara v Mexiku. Někdy se připravuje čaj z 1 g listů na 250 ml
vařící vody po dobu 10-15 minut. Tento čaj se aplikuje 3x denně.
(http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rtud.html)
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2. Testosteron v lidském těle a zvyšování jeho hladiny
Nyní, když jsme obeznámeni s rostlinami, jenž mohou ve větší či menší
míře ovlivňovat hladinu testosteronu v našem těle, se obeznámíme s
testosteronem samotným.V druhé části mé teoretické práce se obeznámíme s
anatomii varlat a jejich endokrinní funkcí. Ve varlatech se tvoří testosteron a v této
kapitole se blíže seznámíme s tím, kde vzniká a jak vlastně vzniká. Dozvíme se
také jak funguje a co dělá v lidském organismu. Jsem si vědom toho, že
následující informace jsou velmi podrobné. Nebudu se k nim však detailně v jiné
části textu vracet ani odkazovat se na ně. Takto rozšířenou fyziologii a působení
testosteronu jsem sem vložil pro získání uceleného pohledu na toto téma a proto
tomu věnuji takovou pozornost a považuji to za nezbytné. Jsem si však vědom, že
částečně přesahují rámec odbornosti.
2.1 Anatomie varlat

obr. č. 5 – Varle s nadvarletem - (DAUBER, W., (2007). Feneisův obrazový
slovník anatomie. Praha, Czechia: Grada Publishing, a.s.)
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Mužské pohlavní orgány – organa genitalia maskulina:
Dle Hanzlové a Hemzy (2006):
Vnitřní pohlavní orgány: varlata – testes (obr. č. 5)
Varle – testis (řec. Orchis)
je párová mužská pohlavní žláza elipsoidního tvaru, délky asi 5cm, je
uložena v šourku (scrotu) ve svislé poloze. Na varleti rozeznáváme horní pól –
extremitas superior, dolní pól – extremitas inferior, přední okraj – margo anterior
– je volný, zadní okraj – margo posterior, na který přiléhá nadvarle.
Stavba varlete:
Na povrchu varlete je tuhý, bílý, vazivový obal – tunica albuginea, z
kterého vychází přepážky – septula testis a rozdělují tkáň varlete na 200 – 300
lalůčlů – lobuli testis, které svým hrotem směřují do branky varlete – hilus testis.
Hilus leží směrem k zadnímu okraji a v tomto místě vstupují i vystupují cévy
varlete. Lalůčky obsahují točité semenotvorné kanálky – tubuli seminiferi
contorti, v jejichž stěně, v buňkách spermiogenního epithelu, probíhá vývoj
spermií – spermiogeneze. Kromě těchto buněk obsahuje epithel kanálků, ještě
podpůrné vysoké, štíhlé buňky – Sertoliho buňky a dále vmezeřené – interstitiální
buňky – buňky Leydigovy, které produkují mužský pohlavní hormon –
testosteron. Točité kanálky přecházejí při zadním obvodu varlete v síť – rete testis,
ze které 12 – 14 vývodných kanálků přechází do kanálků nadvarlete – ductuli
efferentes testis.
Zárodečný epitel semenotvorných kanálků ke správné produkci spermií potřebuje
o 2 stupně Celsia nižší teplotu než je v dutině břišní. Varlata se zakládají v dutině
břišní na urogenitální liště ve výši bederních obratlů L1 – 2 a do porodu by jejich
sestup do šourku (descensus testis) měl být ukončen. Je to jeden ze znaků
donošenosti mužského plodu. Není – li varle sestouplé do šourku mluvíme o
zadržení varlete – retentio testis (kryptorchismus). Při vyšší teplotě v dutině břišní
zaniká zárodečný epitel a vázne spermiogeneze – proces zrání spermií. Při tom
není poškozena tvorba testosteronu v Leydigových buňkách, všechny mužské
pohlavní orgány i potence se vyvíjí normálně, ale jedinec je neplodný (sterilní).
Toto onemocnění se řeší pomocí podávání léků nebo chirurgicky od 3 roku věku
chlapce. Včasná léčba zlepšuje prognosu funkce. (Hanzlová a Hemza, 2006)

25

Cévní zásobení:
Cévní zásobení varlete je zajištěno třetí párovou viscerální větví aorty –
varlová tepna – a. testicularis, která sestupuje retroperitoneálně a přes inquální
kanál jako součást semeného provazce sestupuje do šourku s varletem. Cestou
cévně zásobuje ureter, chámovod a nadvarle. Venózní krev je odváděna žilní
úponkovitou pletení – plexus pampiniformis do dolní duté žíly – v. cava inferior –
cestou varlové žíly – v. testicularis. Na levé straně ústí většinou nejprve do levé
žíly ledvinové – v. renalis sinistra, která potom ústí do dolní duté žíly – v. cava
inferior. (Hanzlová a Hemza, 2006)
Inervace varlete:
Inervace varlete je velmi bohatá. Podél cév přichází pleteň varlete – plexus
testicularis, která obsahuje vlákna senzitivní (ze segmentů Th10), sympatická (z
pleteně břišního kmene – plexus coeliacus) a vlákna parasympatická (z n. Vagus –
N.X.). (Hanzlová a Hemza, 2006)

26

2.2 Endokrinní funkce varlat:

obr. č. 6 – Vznik testosteronu - (GANONG, F., W., (2005). Přehled lékařské
fyziologie (20 th ed.). Semily, Czechia: Glos)
Chemická struktura a biosyntéza testosteronu:
Testosteron, hlavní hormon varlat, je C19 steroid se skupinou –OH v pozici
17. Syntetizuje se v Leydigových buňkách z cholesterolu a tvoří se též z
androstendionu, uvolňovaného kůrou nadledvin. Biosyntetické cesty ve všech
steroidogenních endokrinních orgánech jsou podobné a jednotlivé žlázy se od
sebe liší jen obsahem enzymových systémů.
V Leydigových buňkách chybějí 11- a 21-hydroxylázy, které jsou přítomné v kůře
nadledvin, ale je přítomna 17α-hydroxyláza. Pregnelonon se proto hydroxyluje na
pozici

17

a

poté

se

odštěpuje

postranní

řetězec,

takže

vzniká

dehydroepiandrosteron. Androstendion se také tvoří cestou přes progesteron a 17hydroxyprogesteron,

ale

tato

cesta

se

příliš

neuplatňuje

u

lidí.

Dehydroepiandrosteron a androstendion jsou poté přeměňovány na testosteron.
(obr. č. 6) Sekrece testosteronu je pod kontrolou LH a součástí mechanismu
stimulace Leydigových buněk LH je zvýšená tvorba cAMP cestou hadovitých LH
receptorů a GS. Cyklický AMP zvyšuje tvorbu cholesterolu z cholesteryl esterů a
přeměnu cholesterolu na pregnenolon aktivací proteinkinázy A. (Ganong, 2005)
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Sekrece
U zdravých mužů se tvoří 4–9 mg testosteronu denně (13,9–31,33 μmol/d).
Malá množství se tvoří též u žen, pravděpodobně ve vaječnících, ale snad i v
nadledvinách. (Ganong, 2005)
Transport a metabolismus
Asi 98 % testosteronu je v plazmě vázáno na bílkovinu: 65 % je z toho
vázáno na β-globulin, který se nazývá globulin vázající pohlavní hormony
(gonadal steroid-binding globulin, GBG) nebo globulin vázající pohlavní steroidy
(sex steroid-binding globulin, SHBG) a 33 % na albumin. GBG také váže
estradiol. Hladina testosteronu v plazmě (volného a vázaného) je u dospělých
mužů přibližně 300–1000 ng/100 ml (l0,4–34,7 nmol/l) a 30–70 ng/100 ml (1,04–
2,43 nmol/l) u dospělých žen. U mužů s věkem poněkud klesá. (Ganong, 2005)
Dle Mudr. Heleny Křižanové: ,,Hladina testosteronu v krvi mužů starších 50 let
pohybuje okolo 6,28-24,7 nmol/l“.
Malá množství cirkulujícího testosteronu se přeměňují na estrogen, ale většina se
ho

konvertuje

na

17-ketosteroidy,

hlavně

androsteron

a

jeho

izomer

etiocholanolon a vylučuje se močí. Asi dvě třetiny močových 17-ketosteroidů
pocházejí z nadledvin a jedna třetina je z varlat. Ačkoliv většina 17-ketosteroidů
jsou slabé androgeny (mají 20 % nebo méně účinnosti testosteronu), je třeba
zdůraznit, že ne všechny 17-ketosteroidy jsou androgeny a ne všechny androgeny
jsou 17-ketosteroidy.
Například etiocholanolon nemá androgenní aktivitu a sám testosteron není 17ketosteroid. (Ganong, 2005)
Učinky
K jejich působení během vývoje mají testosteron a další androgeny navíc
zpětnovazebný inhibiční účinek na adenohypofyzární sekreci LH, podněcují vývin
a udržování mužských sekundárních pohlavních znaků a konečně mají též
výrazný proteoanabolický a růstový účinek. Společně s FSH testosteron udržuje
spermatogenezi. (Ganong, 2005)

28

Sekundární pohlavní znaky
Rozsáhlé změny v distribuci ochlupení, konfiguraci těla a velikosti
genitálu vznikající u chlapců v pubertě – mužské sekundární pohlavní znaky.
Prostata a semenné váčky se zvětšují a současně začínají semenné váčky tvořit
fruktózu. Tento cukr je patrně hlavním zdrojem energie pro spermie. Psychické
účinky testosteronu je u člověka obtížné definovat, u pokusných zvířat však
androgeny vyvolávají dravé a agresivní chování. Ačkoliv androgeny zvyšují
ochlupení těla, vlasový kryt hlavy spíše snižují. Dědičná holohlavost se často
nevyvine, pokud není přítomen dihydrotestosteron. (Ganong, 2005)
Anabolické účinky
Androgeny zvyšují syntézu a snižují rozpad proteinů, což vede ke
zrychlení růstu. Dlouho se tvrdilo, že androgeny vyvolávají uzávěr štěrbin
dlouhých kostí, a tak nakonec růst zastavují. Dnes se však ukazuje, že uzávěr
epifyzárních štěrbin působí estrogeny. Sekundárním projevem jejich anabolického
účinku je mírná retence sodíku, draslíku, vody, vápníku, síranu a fosfátu;
androgeny působí též zvětšení ledvin. Dávky exogenního testosteronu, které mají
významný anabolický účinek, jsou také maskulinizující a zvyšují libido. To
omezuje použitelnost tohoto hormonu jako anabolika u nemocných s
kachektizujícími nemocemi. Snahy vytvořit syntetické steroidy s anabolickým
účinkem bez současného účinku androgenního nebyly
dosud úspěšné. (Ganong, 2005)
Mechanismus působení
Podobně jako jiné steroidy se testosteron važe na intracelularni receptory a
poté se komplex receptor-steroid važe na DNA v jadře, přičem. podporuje
transkripci různych genů. Testosteron se též působenim 5
α-reduktázy v cilovych
buňkach přeměňuje na dihydrotestosteron (DHT) a DHT se váže na stejné
intracelulárni receptory jako testosteron. DHT také cirkuluje v krvi a jeho
plazmatická hodnota odpovidá asi 10 % hladiny testosteronu.
V cilovych buňkach je komplex testosteron-receptor méně pevný než komplex
DHT-receptor a netransportuje se tak dobře na vazebna mista DNA. Tvorba DHT
je tak cestou zesileni působeni testosteronu v cilových buňkach.
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U lidi jsou dvě 5
α-reduktázy, kódovane různými geny. 5
α-reduktáza l. typu je v
kůži po celém těle a je hlavnim enzymem kůže hlavy. 5
α-reduktáza 2. typu je v
kůži genitálu, v prostatě a jinych tkánich pohlavniho ustroji. Komplexy
testosteron–receptor jsou odpovědné za zrání struktur Wolfova vývodu a následně
za tvorbu mužského vnitřního genitálu během vývoje, ale komplex DHT–receptor
je nezbytný pro vytvoření mužského genitálu zevního (obr. č. 7).

obr. č. 7 – Schematické znázornění účinků testosteronu - (GANONG, F., W.,
(2005). Přehled lékařské fyziologie (20 th ed.). Semily, Czechia: Glos)
Komplexy DHT–receptor jsou také primárně odpovědné za zvětšení prostaty a
pravděpodobně i penisu v době puberty, stejně jako za růst vousů, akné a za ústup
vlasové linie na spáncích.
Na druhé straně vzestup svalové hmoty a vývoj mužského sexuálního pudu a
libida jsou více závislé na testosteronu než na DHT. Vrozený nedostatek 5αreduktázy, působený mutací genu pro 5α-reduktázu 2. typu je běžný v některých
oblastech Dominikánské republiky. Vede k rozvoji zajímavé formy mužského
pseudohermafroditismu. Jedinci s timto syndromem se rodí s mužskými vnitřními
genitaliemi včetně testes, ale mají zevní genitál ženského typu a jsou obvykle
vychováváni jako děvčata. Jakmile dosahnou puberty, zvyšuje se sekrece LH a
testosteronu. Nasledně se vytvářeji kontury mužského typu těla a mužske libido.
V tomto období většinou změní svoje pohlaví a 
,,stavaji se chlapci
". Jejich klitoris
se zvětšuje (
,,syndrom penisu ve 12
") až do té míry, že někteří z nich mohou mít
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styk se ženou. Toto zvětšení se objevuje pravděpodobně v souvislosti s vysokou
hladinou LH, a existuje dostatek testosteronu k překonani potřeby amplifikace na
DHT v genitálu. Klinicky se nyní používají inhibitory 5
α-reduktázy k léčbě
benigní hyperplazie prostaty a nejčastěji používaný finasterid má nejvyšší účinek
na 5
α-reduktázu 2. typu. (Ganong, 2005)
Produkce estrogenů varlaty
Přes 80 % estradiolu a 95 % estronu plazmy dospělých mužů vzniká
aromatizací testosteronu a androstendionu, zbytek pochází z testes. Část estradiolu
žilní krve ve varlatech pochází z Leydigových buněk, ale část je také produkována
aromatizací androgenů v Sertoliho buňkách. Hladina estradiolu u mužů je 20–50
pg/ml (73–l84 pmol/l) a celková denní produkce činí asi 50 μg/d (l84 nmol/d). V
protikladu k ženám se u mužů se zvyšujícím se věkem mírně zvyšuje tvorba
estrogenů. (Ganong, 2005)
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2.3 Řízení funkce varlat:
FSH je tropinem Sertoliho buněk a společně s androgeny udržuje
gametogenní funkci varlat. FSH také stimuluje sekreci ABP (proteinu vázajícího
androgeny) a inhibinu. Inhibin zpětnovazebně tlumí sekreci FSH. LH je tropinem
Leydigových buněk a stimuluje sekreci testosteronu, která zpětnovazebně inhibuje
sekreci LH. Léze hypothalamu u zvířat a hypothalamická onemocnění u lidí
vedou k atrofii varlat a ke ztrátě jejich funkce. (Ganong, 2005)
Inhibin
Testosteron snižuje plazmatickou hladinu LH, ale kromě velkých dávek
nemá účinek na plazmatický FSH. Plazmatická hladina FSH se zvyšuje u pacientů
s atrofií semenotvorných kanálků, ale s normální hladinou testosteronu a sekrecí
LH. Tato pozorování vedla k objevu inhibinu, faktoru z varlat, který tlumí tvorbu
FSH. Jsou dva typy inhibinů v extraktech z varlat a u žen v antrální tekutině
vaječníkových folikulů. Jsou složeny ze tří polypeptidových podjednotek:
glykosylované α-podjednotky s molekulovou hmotností 18 000 a dvou
neglykosylovaných β-podjednotek, βA a βB, o molekulové hmotnosti 14 000.
Podjednotky se tvoří z prekurzorových proteinů. Podjednotka α se kombinuje s βA
a tvoří heterodimer a s βB tvoří jiný heterodimer, s podjednotkami spojenými
disulfidovými můstky. Oba heterodimery 
αβA (inhibin A) a 
αβB (inhibin B) tlumi
sekreci FSH přímým působením na hypofýzu, i když nyní se ukazuje, že hlavním
regulačním inhibinem u dospělých mužů i žen je inhibin B. Inhibiny jsou u mužů
produkovány Sertoliho buňkami a u žen buňkami granulózovými. Tvoří se též
heterodimer βAβB a homodimery βAβA a βBβB. Ty sekreci FSH neinhibují, ale
stimulují, a proto se nazývají aktiviny. Jejich funkce v reprodukci není známa.
Inhibiny a aktiviny jsou však členy nadrodiny dimerických růstových faktorů
TGF-β, k nimž patří též MIS. Byly klonovány dva aktivinové receptory a oba jsou
zřejmě serinovými kinázami. Inhibiny a aktiviny nejsou přítomny jen v gonádách,
ale i v mozku a mnoha jiných tkáních. V kostní dřeni se aktiviny účastní při vývoji
bílých krvinek. Za embryonálního života se aktiviny podílejí na tvorbě
mezodermu. Myši s cílenou delecí genu pro podjednotku α inhibinu zpočátku
rostou normálně, pak však se u nich vyvine gonádový stromální tumor, takže ten
gen patří mezi tumor-supresorové geny. V plazmě se inhibiny a aktiviny vážou na
α2-makroglobulin.
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V tkáních se aktiviny vážou na skupinu čtyř glykoproteinů, zvaných folistatiny.
Vazba aktivinů ruší jejich biologickou účinnost, ale vztah folistatinů k inhibinům a
jejich biologické účinnosti není znám. (Ganong, 2005)
Steroidní zpětná vazba
Současná »pracovní hypotéza« o mechanismech regulace funkce varlat je
na obrázku (obr. č. 8).

obr. č. 8 – Regulace funkce varlat - ( GANONG, F., W., (2005). Přehled lékařské
fyziologie (20 th ed.). Semily, Czechia: Glos)
Kastrace vede ke zvýšení obsahu a sekrece FSH a LH v adenohypofýze,
hypothalamické léze tomuto zvýšení brání. Testosteron snižuje sekreci LH
přímým působením na adenohypofýzu a inhibicí sekrece hypothalamického
GnRH. Inhibin působí přímo na adenohypofýzu a tlumí sekreci FSH. V reakci na
LH část testosteronu produkovaná Leydigovými buňkami ovlivňuje semenotvorný
epitel a vede k vysoké místní koncentraci androgenů v Sertoliho buňkách, která je
nezbytná pro normální spermatogenezi.
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Systémové podávání testosteronu nezvyšuje tak silně hladinu androgenů ve
varlatech a tlumí sekreci LH. Proto je čistým účinkem systémově podaného
testosteronu obecně pokles počtu spermií. Podávání testosteronu bylo navrženo
jako

mužská

antikoncepce.

Dávky

testosteronu

potřebné

k

potlačení

spermatogeneze vyvolávají však retenci sodíku a vody. Možné užití inhibinu jako
mužské antikoncepce je předmětem bádání. (Ganong, 2005)
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2.4 Tréninkový a výživový plán pro zvýšení hladiny testosteronu:
Tréninkový plán:
Jsem si vědom toho, že samotná suplementace tribulem terrestris by
neměla téměř žádný vliv na zvýšení hladiny testosteronu v mých testovacích
subjektech. Tudíž jsem hledal v literatuře nějaký trénink, který by podnítil zvýšení
této hladiny. Bohužel tento typ cíleného tréninku jsem nenašel v žádné z knih. Až
v časopise Muscle & Fitness ve 3. čísle 22. ročníku jsem objevil článek: ,,T jako
testosteron“, kde pánové Stoppani a Thorpe sestavili silový trénink, který by měl
údajně hladinu testosteronu v těle cvičenců zvýšit. Tento trénink se řídí 5
základnímy pravidly, které jsem sepsal níže a také sestavili komplexní 4
tréninkové jednotky pro týdenní trénink. Tyto tréninkové plány jsem vložil jako
přílohu č. 2. Na závěr této kapitoly jsem ještě přidal pár pravidel, které dodržovali
během tréninku dva starší pánové, kteří se mého výzkumu zúčastnili.
Tréninkový plán dle Stoppaniho a Thorpa:
Stoppani a Thorpe (2012) vytvořili tréninkový program s vysokým
objemem práce a vícekloubovými cviky, který vzedme hladinu našeho
testosteronu a podnítí svalový růst. Základní mužský hormon řídí svalový růst,
povzbuzuje úbytek tuku, díky němu jsme silnější, agresivnější a soutěživější.
Hladiny testosteronu sice s věkem přirozeně klesají, lze je ale přirozeně vrátit
nazpět. Testosteron zvyšuje svalový růst tím, že vstupuje do svalových buněk a
spojuje se s androgenovými receptory. Jakmile k tomu dojde, komplex
testosteron-receptor vstupuje do jádra buňky a aktivuje geny, zvyšující růst svalů.
Výzkum z University of Connecticut (Storrs) ukazuje, že nárůst testosteronu z
tréninku okamžitě navyšuje hladiny androgenových receptorů ve svalech. Tudíž
čím

více

testosteronu

a

androgenových

receptorů

je

přítomno,

tím

pravděpodobněji budete stimulovat růst. Studie ukazují, že hladiny testosteronu
nejrapidněji stoupají při těžkém tréninku se spoustou sérií, cílících na více
svalových skupin vícekloubovými cviky a využívajícím krátké odpočinkové
pauzy (asi 1 minutu) mezi sériemi.
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Tréninková jednotka:
Dle Stoppaniho a Thorpa (2012) je založen program na čtyřdenním splitu
(tj. 4 dny v týdnu trénujeme a 3 relaxujeme). Máme tudíž dostatek času na
zotavení, což je další důležitý faktor v maximalizaci hladiny testosteronu. U
tréninku v této podobě bychom měli vydržet 4 až 6 týdnů. Kvůli prevenci
stagnace jej poté můžeme obměnit, během našich tréninku bychom však měli mít
pořád na zřeteli následujících 5 pravidel.
Pět pravidel tréninku dle Stoppaniho a Thorpa:
Pravidlo č. 1 : Náročné tréninkové jednotky
Výzkumy ukazují, že když subjekty trénovaly s maximem pro 10
opakování (10 MO), zaznamenaly až 10 % nárůst hladin testosteronu. Když ale
trénovaly jen se 70 % 10 MO – nebo se 40 % s rychlými a výbušnými
opakováními – dočkaly se malé nebo žádné změny hladin testosteronu.
Pravidlo č. 2 : V každém tréninku procvičujeme více svalových skupin
Toto odůvodnění je založeno na studii dánských výzkumníků. Vědci
zjistili, že když muži trénovali pouze bicepsy, hladiny jejich testosteronu se ani
nepohnuly. Když však trénovali nohy a bicepsy, hladiny testosteronu jim stouply
asi o 40 %. Pokud je svalová skupina malá jako biceps a triceps, potřebujete pro
navýšení testosteronu přidat další tělesnou partii. Z opačné strany nohy jsou tak
velká skupina, že je můžete procvičit samotné a stále těžit z navýšených hladin
testosteronu. (Stoppani a Thorpe, 2012)
Pravidlo č. 3 : Měly bychom zařazovat vícekloubové cviků do tréninku
Použití vícekloubových cviků je jednoduchý způsob, jak zacílit na odlišné
svalové skupiny. Tím se udržíme v souladu s Pravidlem č. 2 a jelikož můžeme u
vícekloubových cviků nasadit těžší váhu, budeme se rovněž držet Pravidla č. 1.
(Stoppani a Thorpe, 2012)
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Pravidlo č. 4 : Zvýšení objemu tréninku
Výzkumníci na Novém Zélandu nechali trénované muže provádět tři
odlišné typy tréninků nohou: 10 sérií po 10 opakováních se 75 % maxima pro
jedno opakování (1 MO), tedy celkem 100 opakování. Dále pak šest sérií po 4
opakováních s přibližně 90 % (1 MO) (celkově 24 opakování) a osm sérií po šesti
opakováních se 45 % (1 MO) (dohromady 48 opakování). Vědci zjistili, že u
subjektů, provádějících první trénink, hladina testosteronu stoupla asi o 90 %,
nicméně u zbývajících dvou tréninků došlo k malé nebo žádné změně . Jelikož u
tréninku s 24 opakováními ani u tréninku se 48 opakováními nedošlo k významné
produkci testosteronu, vědci naznačují, že klíčem k navýšení testosteronu je
tréninkový objem. (Stoppani a Thorpe, 2012)

Pravidlo č. 5 : Měly bychom udržovat menší pauzy mezi sériemy
Jestliže mezi sériemi posedáváme, hladina testosteronu spolu s růstem
svalů může trpět. Výzkumy ukazují, že hladina testosteronu stoupá tehdy, když
subjekty mezi sériemi odpočívaly jednu minutu, ale s delšími pauzami jejich
testosteron padal dolů. Měly bychom udržovat odpočinkové pauzy kolem minuty
– v té době se máme zotavit natolik, abychom mohli trénovat těžce i intenzivně a
bez ohrožení hladiny testosteronu.
Silový trénink starších osob dle Smejkala a Rudzinskyjeho:
Díky tomu, že mého praktického testování se zúčastnili i 2 muži staršího
věku, rozhodl jsem se na závěr kapitoly o tréninkovém plánu také poukázat na
změny v tréninku starších osob. Na co bychom si měli dávat pozor, popřípadě jak
upravit tréninkovou jednotku. Neuvádím přímo program jaký jsme společně s
pány vytvořili, nýbrž jen rady, kterých jsme se drželi.

1. Před zahájením pravidelného tréninku v posilovně je nezbytná kontrola
celkového zdravotního stavu lékařem. Sám vyšší věk není v žádném případě
kontraindikací pravidelného posilování. Existují však některá onemocnění, při
nichž tato pohybová aktivita není vhodná. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
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2. Dosažení výraznějších výsledků při posilování je do značné míry podmíněno
úpravou výživového plánu, což bývá zvláště u starších někdy komplikované,
poněvadž se jen velmi neradi vzdávají svých dlouholetých nesprávných
stravovacích návyků. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
3. Sestavení posilovacího tréninku u starších zdravotních cvičenců se nebude
příliš lišit od způsobu používaného mladšími cvičenci, pouze poněkud omezíme
intenzitu tréninku dolní poloviny těla, hlavně dolních končetin. Je to z toho
důvodu, že dolní končetiny mohou být zatěžovány při aerobních doplňkových
aktivitách, zatímco horní část těla příliš zaměstnaná nebývá, a proto se na ní
,,chátrání“ projevuje zřetelněji. Doporučujeme z tréninku vynechat časté
používání těžších dřepů. Jednak z výše uvedeného důvodu, jednak hrozí
nebezpečí poranění šlachových úponů a pomocných svalových zařízení. Při
těžkých dřepech rovněž dochází ke zvyšování krevního tlaku, což staršího
cvičence může ohrožovat. Totéž platí pro cviky prováděné hlavou dolů – cviky na
šikmé lavici na prsní svaly, sedy-lehy na šikmé lavici, vertikální leg press a cviky
prováděné v předklonu – veslo či přítahy činky v předklonu. Zátěž volíme
takovou, aby se rozsah opakování v sérii pohyboval mezi 10-15. Zpočátku se
držíme vyšší hranice. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
4. V počátečních fázích tréninku volíme jen takové zátěže, které bezpečně
zvládneme. Vytvoření dokonalého pohybového stereotypu pro každý cvik je u
starších pomalejší a obtížnější než u mladších cvičenců. Po zvládnutí techniky
můžeme velmi opatrně zatížení zvyšovat. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
5. Při vlastním tréninku volíme zpočátku raději cvičení na posilovacích
přístrojích, které je bezpečnější a pokud možno se vyvarujeme používání těžších
jednoručních činek. Cvičení s jednoručkami je technicky náročnější. (Smejkal a
Rudzinskyj, 2000)
6. Pokud jsme již zkušenější a používáme ke cvičení činek větší hmotnosti,
zajistěme si při cvicích, kde při nazvládnutí opakování nelze činku jednoduše
odložit, spolehlivého pomocníka, který nám pomůže činku odebrat.
7. Přestávky mezi jednotlivými sériemi prodlužujeme tak, abychom jsme se příliš
nevyčerpali a byli schopni všechny série úspěšně dokončit. (Smejkal a
Rudzinskyj, 2000)
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8. Starší mívají více svalových dysbalancí a ortopedických obtíží, proto jejich
trénink nabývá částečně charakteru rehabilitačního cvičení a je třeba jej více
individualizovat. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
9. Ani u vyspělých starších cvičenců nedoporučujeme používat tak velké zátěže,
aby vznikaly problémy s jejich zvládnutím, ani tak velkou intenzitu tréninku, aby
se cvičenec cítil vyčerpán. To platí i pro pokusy o maximální výkon na jedno
opakování. Riziko zranění je zde příliš velké a může vás vyřadit z pravidelného
tréninku na celé dlouhé týdny. S věkem se zpomaluje schopnost regenerace, proto
rozhodně nepřehlížíme pocity vyčerpání a přetrvávající bolesti svalů. V těchto
případech raději vynecháváme trénink do té doby, než se tyto stavy upraví,
respektive snižte jeho intenzitu a objem. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
10. U velmi starých cvičících (nad 70 let) nelze očekávat ani při poctivé snaze
výraznější nárůst svalové hmoty. Efekt zde posuzujeme podle zlepšení držení těla,
úbytku ortopedických obtíží charakteristických pro vyšší věk, nárůst svalové síly
a zlepšení celkového pocitu fyzické a duševní svěžesti. (Smejkal a Rudzinskyj,
2000)
11. Na rozdíl od mladších cvičenců neobměňujeme trénink tak často (po 5-6
týdnech). Starší lidé se hůře přizpůsobují změněným podmínkám a proto trvá déle
i adaptace na nově zařazený cvik. Ovšem zároveň můžete počítat s delším trváním
účinnosti daného tréninku. (Smejkal a Rudzinskyj, 2000)
12. Vemli důležitou součástí tréninkového procesu jsou doplňkové aerobní
aktivity. Jejich význam vystupuje v starším věku ještě podstatně zřetelněji,
protože zdraví již není tou samozřejmostí, za kterou ho považují mladší cvičenci.
Zařazení doplňkových aerobních aktivit je vhodné nejenom pro odbourávání
podkožního tuku, ale především pro zatížení kardiovaskulárního systému.
Je pravdou, že ve starším věku je jejich výběr omezen především zdravotními
aspekty ortopedického charakteru. Dříve tolik doporučovaný běh se nejeví jako
příliš vhodný, zvláště pro nadměrné zatížení pohybového aparátu, hlezenních a
kolenních kloubů, a úponů šlach svalů při běhu nejvíce zatěžovaných. Nejsou
vhodné ani kolektivní hry, pro které je charakteristické vytváření nečekaných
herních situací vedoucích často k úrazu. Samozřejmě nejsou vhodné ani různé
výskoky a poskoky, běh na tvrdém povrchu, které tyto sporty nezbytně
doprovázejí. (Totéž platí – i když v ne takové míře – pro mladší cvičence.)
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Za nejlepší aerobní aktivitu je možno při zohlednění všech faktorů považovat
jízdu na kole – a to buď venku (což to je přeci jen spojeno s určitým rizikem)
nebo lépe s ohledem na celoročnost a stabilitu podmínek – na stacionárním kole
přímo ve fitcentru. Zde je možno využít i jiné přístroje aerobní zóny – steppery a
různé veslovací přístroje. Jejich využití je nejlepší jako několikaminutové
rozehřátí před tréninkem a hlavně jako delší aerobní blok v délce 20 až 30 minut
po tréninku. V zimních měsících se jeví jako ideální doplňková aktivita běh na
lyžích, který zaměstnává svaly celého těla a minimalizuje možnost úrazu. Obecně
platí, že ve starším věku stoupá důležitost aerobních aktivit. (Smejkal a
Rudzinskyj, 2000)
13. Poslední bod je velmi důležitý. Při jakýchkoliv zdravotních potížích, třeba na
pohled malicherných, navštivte lékaře. Vaším hlavním cílem je přece zlepšení
nebo minimálně udržení zdravotního stavu a ne naopak. (Smejkal a Rudzinskyj,
2000)
Výživový plán :
Poslední část mé teoretické části bakalářské práce věnuji výživovému
plánu. Správné výživě totiž přikládám během tréninku stejný význam jako
tréninku samotném. Během mého výzkumu jsem nezjistil žádnou potravinu, jež
by způsobovala nějaké kontraindikace s tribulem terrestris. Možné komplikace
mohou údajně nastat pouze v případě hormonální léčby. Proto by se měli lidé
užívající nějaké hormonální léky nejdříve poradit se svým lékařem, než začnou
užívat tribulus terrestris. Vyhledávání specializovaného jídelníčku bylo opět velmi
složité. Zvyšování hladiny testosteronu je totiž velmi úzce specifikovaný cíl pro
sestavení výživového plánu. Nicméně pan Polston sestavil pro časopis Muscle &
Fitness jídelníček pro zvýšení hladiny testosteronu v krvi v článku: ,,Stravování
skutečného Alfa-muže“, ve 3. čísle 22. ročníku tohoto časopisu. Tento výživový
plán jsem vložil do mé bakalářské práce jako přílohu č. 3 . V této části teoretické
práce se zaměříme pouze na výživové rady spojené s tímto jídelníčkem a
komplexní suplementační strategie dle Stoppaniho a Rudzinskyjeho pro zvýšení
hladiny testosteronu v krvi. Výživový plán, stejně jako tréninkový plán jsem
předložil subjektům mé praktické části a zodpověděl jejich dotazy. Kontrola, zda
tento jídelníček dodržovali či né, by byla velmi složitá.
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Nicméně byli všichni nadšení z toho, že mají ucelený plán jak pro trénink, tak pro
výživu a tak se ho prý snažili dodržovat v maximální míře.
Výživové rady dle Polstona:
Rada č. 1 : Měly bychom udržovat pozitivní energetickou bilanci
Chceme-li dosáhnout svalové hypertrofie, základním pravidlem je
udržovat pozitivní energetickou bilanci tím, že toho sníme víc, než energeticky
využijeme a spálíme. Pozor, když je té energie za stravy příliš mnoho, z jejího
nadbytku mohou růst tukové zásoby, což zvyšuje produkci estrogenu a snižuje
tvorbu testosteronu. Na kilogram váhy bychom pro měli přijímat kolem 40 kcal
energie; pro 80kg muže to je 3240–3600 kcal/den. Měli bychom jíst každé 3
hodiny, nejméně 6 jídel za den. (Polston, 2012)
Rada č. 2 : Měly bychom přidat tuky ve své stravě
Jednou z nejdůležitějších živin pro růst hladiny testosteronu v těle je tuk,
zejména ve své mononenasycené a nasycené formě. Podle studie z Penn State
University (University Park) vědci zjistili, že hladina testosteronu více roste u
jedinců, kteří přijímají ve stravě více tuků než ti, kteří jsou na nízkotučné dietě. A
co je důležitější, jejich konzumace vede ke zvýšení hladin testosteronu, zatímco
příjem polynenasycených mastných kyselin (například ze slunečnicového a
sójového oleje) růst hladiny testosteronu vůbec neovlivňuje. Proto bychom měli
věnovat pozornost tomu, aby zastoupení tuků v denním kalorickém příjmu bylo
alespoň 30 % a aby mezi nimi převažovaly mononenasycené tuky, obsažené
například v avokádu a ořechách a nasycené tuky z vaječných žloutků, tučnějších
mléčných výrobků a červeného masa. (Polston, 2012)
Rada č. 3 : V naší stravě by měl být dostatek sacharidů
Redukce sacharidů může vést ke snížení hladiny testosteronu. Studie z
Columbia University (New York) ukázala, že vysokosacharidová strava je na
rozdíl od nízkosacharidové spojena s vyššími hladinami testosteronu. Výzkumníci
zjistili, že příjem sacharidů musí převažovat nad příjmem bílkovin, aby se
testosteron tvořil optimálně. Podobně i strava s vysokým obsahem vlákniny
snižuje hladinu testosteronu.
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Měli bychom proto zařazovat do jídelníčků zdroje sacharidů s nižším obsahem
vlákniny, jako jsou ovocné džusy, bílé pečivo a bílá rýže. Aby náš testosteron plně
fungoval, měli bychom jíst asi 4,4 g sacharidů/kg, to je asi 360 g u 80kg muže.
(Polston, 2012)
Rada č. 4 : Naše strava by měla obsahovat správné množství bílkovin
Proto bychom měli příjmout 2,2-3,3g bílkovin na 1kg tělesné váhy na
podporu růstu a udržení hladiny testosteronu, to je pro 80kg muže asi 180-270g.
(Polston, 2012)
Rada č. 5: Naše jídla by měla obsahovat o něco více cholesterolu
Léta byl cholesterol očerňován jako marker kardiovaskulárních nemocí,
ale později se zjistilo, že cholesterol z potravin vlastně jeho hladinu v těle příliš
neovlivňuje. Když si uvědomíme, že cholesterol je prekurzorem (předchůdcem)
testosteronu, potraviny, které ho obsahují, by měly být na našem talíři denně.
Vhodnými zdroji jsou mléčné výrobky, buď plnotučné, nebo obsahující cca 2%
tuku, vaječné žloutky, červené maso a mořské plody. (Polston, 2012)
Rada č. 6 : Měly bychom jíst více stimulantů testosteronu
Když si budeme vybírat potraviny, které snižují hladinu estrogenu,
zlepšíme tím tvorbu testosteronu. Měli bychom proto jíst tzv. Křížatou zeleninu s
fytochemikálií indol-3-carabinol, který mění estrogen na neúčinné složky. Je to
čínské zelí, brokolice, růžičková kapusta, zelí a květák. Zinek potlačuje účinnost
enzymu aromatázy, která přeměňuje testosteron na estrogen. Proto bychom měli
jíst fazole, mléčné výrobky, ořechy, ústřice, červené maso včetně vepřového a
drůbež, které jsou vhodnými zdroji zinku. (Polston, 2012)
Rada č. 7 : Měly bychom omezit alkohol
Jeho nadměrná konzumace také výrazně potlačuje testosteron. (Polston,
2012)

42

3 suplementační strategie dle Stoppaniho a Browna pro lepší funkčnost
testosteronu v lidském těle:
Jde nám samozřejmě o to, aby hladina testosteronu v těle byla co nejvyšší.
Když však vyprodukuje tělo řekněme 1000 nanogramů tohoto hormonu a naše
tělo je neumí přemístit do každé svalové buňky, cenný testosteron tím vlastně
ztrácíme. Zde jsou sepsány tři strategie které nám pomohou vytvořit ty nejlepší
podmínky k tomu, aby náš testosteron opravdu plně fungoval. (Stoppani a Brown,
2009)
Strategie č. 1 : Měli bychom se pokusit zvýšit citlivost androgenních
receptorů
Karnitin
Karnitin je jednou z velmi oblíbených látek, jejichž hlavním posláním je
dopravovat tuky do buněčných mitochondrií, kde se spálí na energii. To
vysvětluje, proč byl karnitin vždycky tolik populární jako suplement na spalování
tuku. I od karnitinu však můžeme také očekávat, že bude podporovat účinek
testosteronu. Studie z University of Connecticut sledovala vliv karnitinu na počet
androgenních receptorů a zjistila, že suplementace karnitinem zvyšuje jejich počet
ve svalových buňkách. Když do suplementačního plánu zařadíme tento tradiční
spalovač, dosáhneme rychleji vyrýsování břišního svalstva a současně ještě
zvětšíme objem svých svalů. (Stoppani a Brown, 2009)
Strategie č. 2 : Měli bychom omezit přeměnu testosteronu na estrogen
Každé mužské tělo obsahuje estrogeny. Náš testosteron se průběžně
přeměňuje na ženský hormon estrogen, který naopak zmenšuje svaly, zvyšuje
zásoby tuku, zadržuje vodu a podporuje tvorbu ženských pohlavních znaků. V
žádném zdravém mužském organismu se však nebude tvořit tolik estrogenu, aby
se muž začal přeměňovat v ženu. Tato přeměna je velice pomalá, ale když ji ještě
více zpomalíme, zvýší se hladina testosteronu a naopak sníží hladina estrogenu.
Toto zpomalení se děje účinkem enzymů tzv. aromatáz, které zodpovídají za tuto
transformaci v těle. To, co potřebujeme, jsou inhibitory těchto aromatáz. (Stoppani
a Brown, 2009)
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6, 17-Keto-Etio-Choleva-3-Ol Tetrahydropy-ranol
Výzkum této látky popsaný v International Jornal of Sport Nutrition and
Exercise Metabolism (2007) přinesl zajímavé výsledky. Šestnáct vysoce
trénovaných osob užívalo tento suplement osm týdnů. Na konci studie byly
provedeny krevní testy, které ukázaly, že jejich celkový testosteron vzrostl v
průměru o 285 % a volný testosteron narostl v průměru až o 625 %. (Stoppani a
Brown, 2009)
6-Oxo (3,6,17-androsten-trion)
Podobně jako předcházející látka blokuje aktivitu aromatáz a je stejně
účinný. Na Baylor University (Waco, Texas) provedli s touto látkou studii, jejíž
výsledky publikovali v Journal of the International Society of Sports Nutrition.
Ukázalo se, že po osmi týdnech užívání 6-OXO se obsah volného testosteronu u
pokusných osob zdvojnásobil. (Stoppani a Brown, 2009)
Strategie č. 3 : Měli bychom otupení účinku kortisolu
Kortisol je známý také jako stresový hormon, váže se na stejné receptory
jako testosteron, a proto blokuje jeho vstup do svalové tkáně a působí zmatky při
tvorbě proteinů, stabilizaci krevního cukru a krevního tlaku. Snížená hladina
kortisolu je výhodná nejen pro naše zdraví, ale také uvolňuje vazební místa na
androgenních receptorech, a tím umožňuje většímu množství testosteronu
stimulovat svalový růst. (Stoppani a Brown, 2009)
BCAA
Pod aminokyselinami s rozvětveným řetězcem (BCAA) se rozumí tři z
nich – leucin, isoleucin a valin. Toto trio je považováno za esenciální, protože tělo
si je neumí samo vytvořit a musí je přijímat ze stravy. Avšak právě tyto tři
aminokyseliny jsou pro kulturisty vyjímečně důležité, protože stimulují růst
kosterního svalstva. Nejenom že podporují syntézu svalových vláken po tréninku
v době, kdy mají svaly tendenci regenerovat a růst, ale také se o nich ví, že
redukují hladinu kortisolu. Na konfederaci Mezinárodní společnosti sportovní
výživy v roku 2008 byla přednesena studie, v níž cyklisti užívající BCAA měli o
45 % méně tělesného kortisolu než ti, kteří užívali placebo. (Stoppani a Brown,
2009)
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Fosfatidylserin
Fosfatidylserin (PS) je určitým druhem tuku. Podílí se na výstavbě
buněčných stěn, podporuje paměť a poznávací schopnosti. Ve studii uveřejněné v
European Journal of Clinical Pharmacology brali kulturisti fosfatidylserin jako
suplement. Po skončení tréninku se u nich výrazně snížila hladina kortisolu ( ve
srovnání s placebem), který má vždy tendenci vylučovat se v souvislosti s
námahou. (Stoppani a Brown, 2009)
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3. Cíle a úkoly práce
Cíl práce:
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda se dá pomocí přírodních potravinových
doplňků, konkrétně díky tribulu terrestris zvýšit hladina testosteronu v těle muže.
Ostatní cíle práce:
Zjistit jaké jsou nárusty svalové hmoty u subjektů užívajících tribulus terrestris.
Zjistit nežádoucí účinky, pokud nějaké budou.
Zjistit zda budou nějaké změny hladiny testosteronu v krevních vzorcích.
Úkoly práce:
Úkol č. 1:
Podrobit skupinu čtyř mužů 8 týdennímu tréninku s podporou suplementace
látkou tribulus terrestris
Úkol č. 2:
Vyhotovit dotazník pro zjištění vedlejších účinků projevených během užívání
tribulu terrestris
Úkol č. 3:
Odebrat krevní vzorky pro zjištění hladiny volného testosteronu v krvi a porovnat
je s původními hodnotami před suplementací a zpracovat do grafů.
Úkol č. 4:
Změřit tělesné rozměry některých partií subjektů pro zjištění nárustu svalové
hmoty díky speciálnímu jídelníčku, tréninku a suplementaci tribulem terrestris
Úkol č. 5:
Vyhodnotit získané odpovědi a stanovit závěry
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4. Metodika
V následující kapitole se zaměřím na charakteristiku výzkumného souboru,
popis použitých metod a další okolnosti výzkumu.
Charakteristika výzkumného souboru:
Do výzkumné práce byly zapojeny celkem 4 subjekty. Všichni byli
mužského pohlaví a s rozdílným věkem (tj. 23 let, 24 let, 52 let, 54 let)
Všichni čtyři muži jsou pouze rekreační sportovci udržujující se v kondici, ale
nevykonávají ani nevykonávali žádný sport na vrcholové úrovni. Jednalo se o lidi
z mého okolí, převážně ze Znojemského okresu a jeden subjekt pochází z Brna.
Všechny čtyři subjekty dobře znám a často se s nimi stýkám, proto bylo
jednodušší domluvit se společně na tréninkových jednotkách a dodržování
jídelníčku a suplementace. Jejich původní trénovanost byla promněnlivá
vzhledem k věku mladší v dotazníku zveřejnili, že trénují 3x a 4x týdně starší
pánové 1-2x pro udržení tělesné kondice. Z tréninkových metod 3 subjekty chodí
do posilovny, 2 subjekty plavat a 1 se věnuje cyklistice.
Použité metody:
Použitých metod v této výzkumné práci bylo hned několik. První a hlavní
metodou byly odběry krevních vzorků. Vzorky krve odebíraly zdravotní sestry
obvodních lékařů mých subjektů a dále byly odeslány na analýzu do Oddělení
klinické biochemie ve znojemské či brněnské nemocnice, podle toho, pod kterou
nemocnicí daný lékař působí. Krev byla odebírána vždy ráno v 9:00 a nalačno.
Druhou metodou bylo zjišťování obvodů vybraných částí těla subjektů, jejich
váha a výška a stanovení jejich BMI. Třetí metodou byl dotazník. Dotazník byl
tištěnou formou předán subjektům k vyplnění. Dotazník byl zcela anonymní,
pouze pod označením SUBJEKT č. 1 až SUBJEKT č. 4 . Skládal se ze 2 částí a to
obecných informací o vztahu subjektů ke sportu a informací o vedlejších účincích
během suplementace tribulem terrestris. Všechny otázky byly otevřené pro slovní
vyjádření názoru. Výsledky pak byly mnou zpracovány a elektronicky přepsány
do výsledné přílohy č. 5, celkový počet otázek v první části byl 4 a v druhé části
5.
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Organizace výzkumu:
Své subjekty jsem oslovil asi 14 dní před tím, než začal samotný 8 týdenní
trénink. Probral jsem s nimi všechna kritéria a důležitosti ohledně mého výzkumu.
A dostali ode mě tréninkový a výživový plán, aby si mohli nakoupit potřebné
suroviny pro dodržování výživového plánu a byla jim předána suplementace. Byli
také náležitě poučení o dávkování a užívání tabletové formy tribulu terrestris. Den
před začátkem tréninku se všichni podrobili prvnímu odběru krevních testů. Den
poté začal samotný trénink, kdy jsem jim vysvětlil jak, které cviky provádět a
zodpověděl jejich dotazy ohledně výživového plánu. Předal jsem jim také
dotazníky, které pak během 8 týdenního cyklu vyplnili. Na začátku prvního
tréninku jsem také změřil jejich obvody a míry, aby měli zpětnou vazbu jak na ně
trénink zapůsobil. A já jsem pak tyto změny v rozměrech některých částí těla
využil v teoretické části mé bakalářské práce. Pak jsme se po dobu 8 týdnů
setkávali 4x týdně na trénincích v posilovně. Po uplynutí přesně 8 týdenního
cyklu jsme můj výzkum ukončili odebráním druhého vzorku krve. A poslední
tréninkovou hodinu jsme zakončili finálovým měřením tělesných obvodů
jednotlivých partii. Po uplynutí asi 4 dní jsem převzal dotazníky a výsledky
odběrů krve a začal vše zpracovávat do mé bakalářské práce.
Použitá suplementace:
Tribulus terrestris užívali všichni formou tablet. Zvolil jsem po konzultaci
s panem Igorem Votavou, prodavačem ve FITNESS SHOP Ronnie – Brno a
odborným poradce týmu Reflex Nutrition, výrobek zvaný VemoHerb Tribulus
terrestris. Tento výrobek má jako jeden z mála i oficiálně zveřejněnou licenci o
testování složení přímo z Bulharska z laboratoře v Sofii. Tuto licenci společně s
ilustracemi jsem vložil jako přílohu č. 4 . Dávkování a užívání bylo v návodu u
výrobku a také jsem se o něm poradil právě s panem Votavou.
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5. Výsledky
V části výsledky jsem shrnul získaná data z dotazníků, měření a bioanalýz
vzorků ve formě tabulek a grafů se slovním popisem a jejich interpretací od
subjektů.
5.1. Oběry krve
Odběr vzorků krve prováděli obvodní lékaři mých subjektů a dále byly
tyto vzorky odeslány na analýzu do Oddělení klinické biochemie. Každý subjekt
souhlasil se zveřejněním výsledků pro studijní účely mé bakalářské práce. Každý
z mých subjektů zaznamenal menší či větší nárůst testosteronu.
Subjekt č. 1 a růst jeho testosteronu v grafu č. 1 .
23 let – původně 18,30 nmol/l – 18,51 = (+1,2 %)

19

nmol/l

18,51

18,3

18
1. měření

2. měření

obr. č. 9 – Nárust hladiny testosteronu v krvi u subjektu č. 1
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Subjekt č. 2 a růst jeho testosteronu v grafu č. 2 .
24 let – původně 25,10 nmol/l – 25,85 = (+3 %)

26

25,85

nmol/l

25,1

25

24
1. měření

2. měření

obr. č. 10 – Nárust hladiny testosteronu v krvi u subjektu č. 2
Subjekt č. 3 a růst jeho testosteronu v grafu č. 3 .
52 let – původně 9,30 nmol/l – 10,97 = (+18 %)

12

10,97

nmol/l

11

10
9,3

9

8
1. měření

2. měření

obr. č. 11 – Nárust hladiny testosteronu v krvi u subjektu č. 3
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Subjekt č. 4 a růst jeho testosteronu v grafu č. 4 .
54 let – původně 7,2 nmol/l – 8,14 = (+13 %)

9

8,14

nmol/l

8

7,2

7

6
1. měření

2. měření

obr. č. 12 – Nárust hladiny testosteronu v krvi u subjektu č. 4
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5.2. Obvody částí těla a měření subjektů
Jednotlivé tělesné obvody byly měřeny páskou se skleněnými vlákny. Pas
a hrudník jsem měřil v uvolněném stavu. Biceps, triceps, stehno a lýtko ve stavu
zatnutém. BMI=Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti jsem spočítal
sám dle vzorce BMI=hmotnost/výška2. Tak jsem zjistil, že subjekt č. 3 měl
nadváhu. Ostatní subjekty byly v normě.
Tabulka č. 1 - Subjekt č. 1 - Antropomotorické změny během intervence
Před 8 týdenním
Po 8 týdenním tréninku
tréninkem
Výška

174 cm

174 cm

Hmotnost

65 kg

68 kg

BMI

21,47

22,46

Biceps

33 cm

34,5 cm

Triceps

35 cm

37 cm

Stehno

52 cm

54,5 cm

Lýtko

35 cm

34,5 cm

Pas

82 cm

80 cm

Obvody:

Hrudník
90 cm
92,5 cm
Tabulka č. 2 - Subjekt č. 2 - Antropomotorické změny během intervence
Před 8 týdenním
tréninkem

Po 8 týdenním tréninku

Výška

192 cm

192 cm

Hmotnost

86 kg

88 kg

BMI

23,33

23,87

Biceps

34 cm

35 cm

Triceps

37 cm

38,5 cm

Stehno

60 cm

58 cm

Lýtko

39 cm

39 cm

Pas

89 cm

87,5 cm

Hrudník

101 cm

102.5 cm

Obvody:
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Tabulka č. 3 - Subjekt č. 3 - Antropomotorické změny během intervence
Před 8 týdenním
Po 8 týdenním tréninku
tréninkem
Výška

177 cm

177 cm

Hmotnost

90 kg

85 kg

BMI

28,73

27,13

Biceps

37 cm

37 cm

Triceps

38 cm

37,5 cm

Stehno

58 cm

56 cm

Lýtko

41 cm

40 cm

Pas

105 cm

101,5 cm

Hrudník

108 cm

108 cm

Obvody:

Tabulka č. 4 - Subjekt č. 4 - Antropomotorické změny během intervence
Před 8 týdenním
Po 8 týdenním tréninku
tréninkem
Výška

180 cm

180 cm

Hmotnost

78 kg

80 kg

BMI

24,07

24,69

Biceps

34 cm

35 cm

Triceps

36 cm

37 cm

Stehno

50 cm

52 cm

Lýtko

37 cm

38 cm

Pas

94 cm

92,5 cm

Hrudník

96 cm

97 cm

Obvody:
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5.3. Dotazník
V této části budu vyhodnocovat odpovědi z mnou vytvořených dotazníků a
budu kompletovat odpovědi subjektů.
Na otázku č. 1 v první části dotazníku: Baví vás sportovat? Odpověděli všichni
dotazovaní, že: ,,Ano“. To byl pro mě dobrý impuls, že jsem si vybral správné
subjekty na mé testování.
Druhá otázka zněla: Vykonávali jste nějaký sport na profesionální úrovni? Všichni
zhodně odpověděli, že: ,,Ne“. Potvrdili mi tak moji domněnku, že budu pracovat s
pouze rekreačními sportovci ne s profesionály.
Otázka č. 3 byla: Jak často během týdne aktivně sportujete? Odpověď na tuto
otázku shrnuje graf č. 5 .

3x
4x
1-2x

obr. č. 13 – Počet tréninkových jednotek v jednom týdnu.
Otázka č. 4 zněla: Jaké sporty vykonáváte?. Jako odpověd jsem využil graf č. 6 .
2 z dotazovaných subjektů chodí do posilovny, 1 do posilovny a plavat a jeden se
věnuje cyklistice a plavání.
3

2

1

0
Posilovna Plavání Cyklistika

obr. č. 14 – Sporty vykonávané subjekty mé bakalářské práce.
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Otázka č. 1 z části zajímající se o vedlejší účinky tribulu terrestris zněla: ,,Pocítili
jste nějaké zažívací potíže při užívání tribulu terrestris?“. Na tuto otázku všichni
odpověděli, že ne. Pouze subjekt č. 3 napsal, že na něj působila suplementace
částečně močopudně.
Otázka č. 2 byla: ,,Měli jste nějaké poruchy spánku?“. Všichni shodně
odpověděli, že neměli žádné poruchy spánku či, že žádné změny nepocítily.
Třetí otázka zněla: ,,Projevily se u vás nějaké změny nálad?“. 2 z mých subjektů
žádné změny nepocítili a dvá se cítili dobře, v klidu či skvěle naladěni.
Otázka č. 4 : ,,Pocítili jste nějaké fyziologické změny na těle?“. Kromě jednoho
subjekty pocítili všichni rychlejší a větší nárust vousů a subjekt č. 3 napsal, že
rozpoznal i rychlejší růst ochlupení.
Poslední otázka mého dotazníku souvisela s možnou zvýšenou hladinu
testosteronu a jeho vlivem na sexuální život subjektů a zněla: ,,Projevily se nějaké
změny ve vašem sexuálním životě?“. U této otázky jsem měl 100% úspěšnost,
každý ze subjektů pocítil nějaké změny. Od zvýšeného sebevědomí v blízkosti žen
až po zvýšený sexuální apetit či jakési libido. Kompletní dotazník jsem vložil jako
přílohu č. 5.
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6. Diskuze
V této kapitole zanalyzuji otázky z dotazníku, odběry krve a proměnu hodnot
obvodů vybraných částí těla u mých subjektů. Budu diskutovat výsledky
dotazníku a posoudím je na základě poznatků z teoretické části.
Jako subjekty mé bakalářské práce jsem si vybral lidi z mého blízkého okolí. Bylo
pro mě tak snazší chodit s nimi společně trénovat a dohlížet na jejich tréninkové
jednotky a konzultovat s nimi jejich jídelníček. Dle dotazníku jsem zjistil, že
všechny mé subjekty sportovat baví, ale že jsou všichni sportovci pouze na
rekreační úrovni. Ze sportovních disciplín se věnují posilování v posilovně,
plavání a jeden subjekt cyklistice. U mladších subjektů mé práce je trénink
především zaměřen na nárust svalové hmoty. Ti starší dle rozhovorů, které jsem s
nimi vedl berou sport v jejich věku jako možnost redukce váhy a snížení rizika
kardiovaskulárních onemocnění. Plavání a cyklistika navíc u starších cvičenců
snižuje riziko poškození a zatěžování kloubů především u subjektu č. 3 trpícím
nadváhou dle hodnot BMI, jsou tyto sporty asi nejlepší variantou. V části
dotazníku věnující se vedlejším účinkům suplementace tribulem terrestris je hned
první otázka věnovaná zažívání během suplementace. Většina respondentů
odpověděla, že nepocítila žádné změny, ale na jednoho působil tribulus terrestris
močopudně. Myslím si, že vzhledem k tomu, že se tento suplement či přípravky
na bázi výtažků z kotvičníku zemního používají jako lék na choroby ledvin a
močových cest, kdy údajně i rozpouční ledvinové kaménky je tento vedlejší
účinek zcela přirozený ne nežádoucí. Poruchy spánku, na které jsem se ptal v
druhé otázce, se nedostavily ani u jednoho ze subjektů. Celkově by měla
suplementace tribulem terrestris totiž navést člověka spíše do uklidňující nálady
než nervozity a stresu, což jsou faktory narušující klidný spánek. S tímto údajem
souvisí i třetí otázka o změnách nálad. Někteří nepocítili žádnou změnu a někteří
byli naopak klidnější a spokojenější. Fyziologické změny na které jsem se ptal ve
třetí otázce byly zcela na místě. Ve druhé části mé teoretické práce jsem se o nich
zmínil v kapitole Sekundární pohlavní znaky . Růst ochlupení a vousů je zcela
přirozený při zvýšující se hladině testosteronu. V páté otázce jsem se ptal na
změny v sexuálním životě. Tyto změny byly patrné u všech. Testosteron jako
hlavní můžský hormon ovlivňuje mužské chování a seběvědomí u žen. Také
zvětšuje chuť na intimní styk. Proto se také používá kotvičníku zemního v
různých přípravcích zlepšujících erekci a sexuální život mužů.
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Co se týče výsledků odebraných vzorků krve nepřekvapuje mě, že mladší jedinci
nedosahovali takového nárustu testosteronu jako ti starší. Přeci jen se hladina
testosteronu v jejich věku pohybuje na nejvyšší úrovni a tak přebytek testosteronu
jejich tělo bez využití vyloučí. Zato u mužů s nastávající andropauzou dochází k
přirozenému poklesu tvorby testosteronu a tak byla u nich suplementace tribulem
terrestris úspěšnější.
Dle tabulek v kapitole Výsledky můžeme usoudit, že trénink mých 4 subjektů byl
pro ně velmi přínosný. Nemyslím si ale, že by těchto hodnot dosáhli pouze se
suplementací. Myslím si, že nárůst svalové hmoty a také spálování tuku bylo
způsobeno pravidelným tréninkem a výživovým plánem. Doba 8 týdnů je dost
dlouhá na adaptaci těla do režimu, kdy může kvalitně spalovat a budovat svalovou
hmotu, proto také výsledky kdy jeden ze subjektů dokázal v pase shodit až 3,5
cm. Nutno ale dodat, že jeho tělo bylo značně poškozeno holdováním
alkoholických nápojů a nezdravou stravou. Pokud se ale po dobu 8 týdnů alkoholu
vyhýbal a stravoval se dle instrukcí dokázal pozměnit viditelně svůj pas.
Pravidelný trénink také pomohl nárustu svalové hmoty a to místy až o 2,5 cm.
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7. Závěr
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit zda se dá pomocí přírodních
potravinových doplňků konkrétně díky tribulu terrestris zvýšit hladina
testosteronu v těle muže. A jestli má tato suplementace nějaké vedlejší účinky na
člověka. Snažil jsem se zjistit jestli budou nějaké nárusty svalové hmoty u
subjektů užívajících tribulus terrestris. Počet subjektů mé praktické části
bakalářské práce byl pouze čtyři. Měli rozdílný věk a rozdílnou stavbu těla. Chtěl
jsem, aby tato skupina byla co nejméně homogenní, abych rozpoznal odlišné
účinky v jiné věkové skupině a jiném tělesném složení. Ale nemám tak náležité
srovnání s jinýmy subjekty stejného věku či tělesné stavby. Tudíž musím potvrdit,
že tělesné změny a zvýšení hladiny testosteronu mohli být způsobeny pouze
určitou jedinečností organismu daného subjektu a nemusí tak působit vždy a na
každého. Věkové rozložení bylo 23 a 24 let a pak 52 a 54 let. Hladina testosteronu
se po 8 týdenní suplementaci opravdu zvýšila. A to u každého, ale třeba u subjektu
číslo 1 bylo toto zvýšení pouze jen o 1,2 %. Což je téměř zanedbatelné. Zato u
subjektu číslo 3 došlo k nárustu až o 18 % což se také projevilo v nárustu
sekundárního ochlupení a vousů na jeho těle a také svalové hmoty. Z dotazníku
jsem se dočetl, že žádné špatné vedlejší účinky tribulus terrestris na mé subjekty
neměl. Čili shledávám tuto suplementaci jako neškodnou pro náš organismus
pokud budeme dodržovat stanovené množství dávkování. Co se týče obvodů
komponent těla a mír mých subjektů, došlo k nárustu svalové hmoty a ke spálení
tuku především v oblasti pasu. U některých došlo i k vyrýsování stehen a díky 8
týdennímu pravidelnému tréninku si tak všechny 4 subjekty zlepšily své postavy.
Pravděpodobně to nebylo pouze díky suplementaci. Hlavní roli v tom podle mě
hrál tréninkový plán a stanovený jídelníček, který jim byl předložen k dodržovaní.
Sportovní suplementace je v dnešní době na jídelníčku téměř každého sportovce.
Po ukončení své praktické části bakalářské práce, myslím mohu shledat tribulus
terrestris jako dobrý suplement pro nárust hladiny testosteronu v mužském těle. Je
však pravdou, že každý jsme originál a na někoho tento suplement nemusí
fungovat vůbec a některé sportovce posune o dva kroky dále.
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Příloha č. 1 – Doplňující botanické informace :
Tribulus terrestris - ,, kotvičník zemní, nadseda “
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle Kaba (2008):
Říše: rostliny – plantae
Podříše: vyšší rostliny – cormobionta
Oddělení: krytosemenné – magnoliophyta
Třída: vyšší dvouděložné – rosopsida
Popis:
Jednoletá, 10 až 50 cm dlouhá bylina. Lodyha poléhavá, větvená, přitiskle
chlupatá. Listy vstřícné, přitiskle chlupaté, lichozpeřené, s 5 až 9 jařmy lístků,
které jsou kratičce řapíkaté, podlouhlé nebo obkopinaté. Květy jednotlivé v úžlabí
listenů, stopkaté, pětičetné, žluté. Kvete v červnu až po konec srpna. (Pazdera,
n.d.) Plod je poltivý, složený z pětice rozložených, bradavičnatých a tvrdých
plůdků s dvěma špičatými ostny po stranách. Semena mají vejcovitý tvar a mají
světle hnědou barvu. (Kab, 2008)
Rozšíření:
Původní areál zahrnuje zřejmě jen Středozemí a Blízký východ, v již
dávných dobách byl však zavlečen i do mnoha jiných koutů světa (Asie, Afrika,
Austrálie,

Jižní

Amerika).

(Pazdera,

n.d.)

Nejhojnější výskyt rostliny je na Indickém subkontinentu, v Indonésii, na
některých velkých ostrovech Oceánie, ale také na Slovensku (Záhorská a
Podunajská nížina). Vzácně je zavlékán i do Čech, kde nejčastěji se vyskytuje na
nádražích. Jako léčivou rostlinu znali kotvičník zemní již starověcí léčitelé v Číně,
Indii a Mezopotámii. (http://vitainfo.cz/eshop/e_diskuzedetail.php?idzb=114)
Ve východní medicíně má její využití dlouhou historii. V Číně a Indii byla
používána již před 5000 lety k podpoře hormonální produkce u mužů a žen, k
léčbě močových problémů, při problémech s pokožkou a k čištění krve.
(Embleton, Thorne, 1999).
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Kotvičník zemní v českém herbáři:
Záznam pochází z roku 1899. Nadseda (Tribulus) roste v jižní Evropě, v
Orientu a v severní Africe; lodyha větevnatá jest kulatá; květy žluté jsou 5 mm.
široké. Rostliny té užívá se jako léku očního; též proti průjemu, krvotoku a
neduhům ústrojí močového. Jiný druh, v Indii východní rostoucí, potřebuje se za
lék ženoucí na moč. Na Antillách roste druh, jehož listí se potřebuje na obkladky a
masti proti vyraženinám. (,,dr. K., V.,”, 1899)
Pěstování v ČR:
Kotvičník lze velmi dobře pěstovat a množit i v našich klimatických
podmínkách. Daří se mu ve volné půdě, kde bezproblémově dozrávají semena,
která v půdě přezimují a na jaře klíčí. Jednou možností je nechat rostlinu
„zplanět“ a pěstovat ji ve volné půdě ze samovýsevů. Druhou možností je jarní
předpěstování ze semen. Ta se několik dní máčí ve vodě, aby pak lépe a
rovnoměrněji klíčila. Protože jsou mladé rostlinky poměrně citlivé na houbové
choroby, je dobré výsevní substrát propařit a semena před vlastním výsevem
namořit nebo případně celý výsev zalít roztokem Previcuru. Po výsadbě na trvalé
stanoviště rostou sazenice dosti rychle a po dosažení délky jednotlivých výhonů
kolem 5 cm již začínají vykvétat. Rostliny ponecháváme na venkovním stanovišti,
co nejdéle nám to počasí umožní, tzn. před příchodem prvních mrazů je vhodné
sklidit celou rostlinu. Nať využíváme v průběhu celé vegetace a dozrávající plody
sklízíme průběžně. (Kab, 2008)
Prvotní suplement Tribestan:
Tribestan je původní přírodní produkt vyvinutý z byliny tribulus terrestris.
Vyvíjeli jí vědci v letech 1970 až 1986 v chemickém farmaceutickém výzkumném
ústavu v Sofii, v Bulharsku. Výzkum této byliny rozšířili vytvořením vlastních
technologií a metodiky pro extrahování cenné součásti této divoké byliny. Další
výzkumné a vývojové činnosti dopomohli k začlenění této byliny do formy tablet.
Tribestan byl schválen pro výrobu a realizaci v běžné praxi v roce 1985, od této
doby je na trhu. Produkt je prakticky netoxický a nemá žádné vedlejší účinky –
přijímání Tribestanu nevyžaduje žádné změny životního stylu. Tribestan je
přírodní a bezpečný. Tribestan je založen na vlastním extraktu z Sopharma kdy
účinná látka v tabletách neobsahuje bylinné částice pouze extrakt z nich. Tribestan
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je zcela přírodní nehormonální bylinný biostimulator odvozen od rostliny tribulus
terrestris L., Bulgaricum, který obsahuje převážně saponiny typu furostanol (ne
méně než 45 % ), s převažujícím množstvím protodioscinu. Více než 25 let
zkušeností s přírodní bylinnou správou Tribestan neshledal žádnou toxicitu a
negativní efekty. Po mnoho let byl Tribestan používán sportovci sovětského
bloku. Bulharští siloví sportovci, převážně vzpěrači ho také používali se značnou
účinností. Tribestan byl používán s významnými výsledky špičkovými
profesionálními sportovci, ale i rekreačními sportovci, kdy účastníci neměli žádné
kontraindikace byli bez toxicity a bez vedlejších účinků. Díky svému dobrému
bezpečnostnímu profilu a jeho přírodním bylinném původu je Tribestan prodáván
jako doplněk stravy v mnoha zemích s omezením na jeho použití. Chtěl bych
zdůraznit, že tlak směrem k vyšší obsahu protodioscinu z tribulu terrestris je u
některých produktů zavádějící. Produkt prohlašující vyšší úroveň protodioscinu
využívá pouze pozemní bylinné části materiálu a uměle přidaný protodioscin.
Nadřazenost účinnosti a bezpečnosti Tribestanu je vyjádřena v biologicky
vyvážených látkách, jsou přítomny nejen protodioscin, protogracillin, ale i další
klíčové saponinů z kriticky důležitých ukazatelů. Zvláštní pozornost by měla být
věnována neškodnosti přírodního bylinného produktu Tribestanu. Žádný důkaz o
akutní, subakutní a chronické toxicitě nebyl nalezen během experimentálního
chování, hematologických, funkčních, biochemických a morfologických studií.
Absence karcinogenních a teratogenních účinků. Žádné nežádoucí účinky nebyly
zaznamenány v žádné z klinických studií a další výzkum prokázal, že nemá žádné
nežádoucí účinky na centrální nervový systém a kardiovaskulární systém. Vedoucí
vývojového týmu s názvem Tribestan, Margarita Tomová, Ph.D. tvrdí: ,, Je to
dárek z přírody pro lidstvo“ Tribestan je přírodní produkt a je získán z trnové
rostliny Tribulus terrestris L., rostoucí v Bulharsku. Přírodní stanoviště rostliny
byly důkladně studovány a jsou dobře definovány jako druhy, a stejně jako ostatní
rostliny, se často mění jejich složení v závislosti na místě a podmínkách růstu.
Uměle pěstovaná rostlina je již používána v Bulharsku. Kultivace je složitý
proces, protože je velká specifičnosti na zařízení. Tribestan má dobře definováné
chemické složení a je standardizováné ve vztahu k jeho účinným složkám. To se
podává perorálně ve formě tablet po 250 mg. Jeho dávkování, množství a trvání
příjmu se liší podle mírnost nebo závažnosti případu. Autor a vývojový tým se
velmi aktivně podíleli na realizaci tohoto výrobku v Sopharma AD města Sofia,
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Bulharsko. Kupodivu, vývoj tohoto produktu stojí téměř 20 let na autorovi a
výzkumném týmu, jako účinná složka se ukázala nový typ fyziologicky aktivních
látek. Prof. doc. Margarita Tomova, Pharm. D. byla dlouhodobým ředitelem
přírodní

steroidní

laboratoře

divize

Rostlinné

chemie,

chemického

farmaceutického Výzkumného ústavu Pharmachim v Sofii, Bulharsko. Její hlavní
oblastí zájmu výzkumu byly přírodní látky rostlinného původu, kde publikovala
přes 60 vědeckých prací v Bulharsku a Německu. Vydala velké množství
přednášek a zpráv v různých vědeckých fórech v Bulharsku a zahraničí (Rusko,
Německo, Česká republika, Švédsko, Švýcarsko, Itálie, atd.). Jako zkušený
vedoucí laboratoře vyškolila a prakticky vytvořila mnoho mladých vědců a dále
přezkoumávala a řídila svou profesní kariéru, podporovala je a pomáhala jim
dosáhnout vyššího stupně bádání. Je členem Svazu vědeckých pracovníků v
Bulharsku, Unie bulharských lékárníků, člen vědecké rady Ústavu botaniky
Bulharská akademie věd, člen vědecké rady chemického farmaceutické
výzkumného ústavu, atd. . Získala řadu čestných diplomů, osvědčení o uznání a
ocenění. Je autorem řady licencovaných přípravků rostlinného původu.
( http://www.bpg.bg/tribestan)
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Eurycoma longifolia Jack - ,,Malajský ženšen, Long Jack, Tonget ali”
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle Quaha (2012):
Říše: rostliny – plantae
Podříše: vyšší rostliny – cormobionta
Oddělení: krytosemenné – magnoliphyta
Třída: vyšší dvouděložné – rosopsida
Popis:
Rostliny z čeledi simarubovité jsou stromy nebo keře bez pryskyřičných
kanálků, převážně stále zelené, dvoudomé nebo jednodomé, často mají velmi
hořkou kůru, dřevo i semena. Listy s palisty i bez jsou převážně střídavé, zpeřené
nebo výjimečně jednoduché. (Zavadil, 2012) Květy jsou jednopohlavné nebo
oboupohlavné, pravidelné. Bývají heterochlamydní i haplochlamydní. Gyneceum
bývá apokarpní nebo synkarpní rostlé z 1 až 5 plodolistů, každý s 1 až 2 vajíčky,
semeník je svrchní. Kalich je trubkovitý, obvykle 5 pětilaločný. Korunních plátků
bývá 5, jsou většinou volné, někdy srostlé do trubky a někdy zcela chybí, tyčinek
umístěných ve dvou kruzích je stejný nebo dvojnásobný počet, stejně jako čnělek.
Květy jsou uspořádány do úžlabních nebo terminálních květenství, která jsou
hroznatá, latnatá nebo vidlanová i vrcholíky. Plody jsou tobolky, bobule,
peckovice nebo nažka. (Zavadil, 2012)

Taxonomie:
Vědecké náhledy na rody příslušející do čeledě simarubovité se vyvíjejí,
bývá

uváděno

číslo

20

až

35

rodů.

(Zavadil,

2012)

Zde je jedna z věrohodných možností: pajasan (Ailanthus) Desf., 1788, hořčina
(Picrasma) Blume, 1825, simaruba (Simarouba) Aubl., 1775, Amaroria A. Gray,
1854, Brucea J. F. Mill., 1779, Castela Turpin, 1806, Eurycoma Jack, 1822,
Gymnostemon Aubrév. et Pellegr., 1962, Hannoa Planch., 1846, Iridosma Aubrév.
& Pellegr., 1962, Laumoniera Noot., 1987, Leitneria Chapm., 1860
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Nothospondias Engl., 1905, Odyendea Pierre ex Engl., 1896, Perriera Courchet,
1905, Picrolemma Hook. f., 1862, Pierreodendron Engl., 1907, Quassia L., 1762,
Samadera Gaertn., 1791, Simaba Aubl., 1775, Soulamea Lam., 1783
(Zavadil, 2012)
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Coleus forskohlii - ,,Forskolin, Plectranthus barbatus,Coleonol, Pochvatec,
kopřivěnka“
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace:
Dle (http://www.biolib.cz/cz/taxon/id208060/) :
Říše: rostliny – plantae
Podříše: vyšší rostliny – cormobionta
Oddělení: krytosemenné – magnoliophyta
Třída: vyšší dvouděložné – rosopsida
Popis:
Je to bylina nebo keř o velikosti 12,5 až 40 cm. Je to trvalka. Má velké a
měkké listy. Tlusté a jemně ozubené na okrajích, má vzpřímené větvení stonku.
Od pozdního jara vyrůstá na bylině až 20 cm dlouhý klas plný purpurově modrých
květů. Díky bohatě okompostované půdě a průměrné vlhkosti může rostlina
dosáhnout plné velikosti za méně než 1 rok. Rod Coleus roste ve formě bylin či
polokeřů, je to vytrvalka či jednoletá bylina. Obvykle je velmi aromatická. Stonky
a řapíky rostliny jsou obvykle čtyřhranné. Listy jsou protilehlé či v přeslenu,
jednoduše zpeřené nebo složené avšak bez palistů. Květenství obvykle složené
(klas), nebo samostatné květy. Květy jsou oboupohlavné, mohou být uprostřed
chlupaté (trichomy). Mají 4 nebo 2 tyčinky a 1 nebo 2 prašníky. Kvete od dubna
až do října či začátku listopadu. (http://findmeacure.com/2008/11/16/coleusbarbatus-andrews-benth/)
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Turnera diffusa - ,,Damiána, pastala rozprostřená“
Botanické specifikace:
Vědecká klasifikace
Dle Zavadila (2012):
Říše: rostliny – plantae
Podříše: cévnaté rostliny – tracheobionta
Oddělení: krytosemenné – magnoliophyta
Třída: vyšší dvouděložné – rosopsida
Popis
Damiána je malý keř s malými žlutými květy se silnou vůní připomínající
heřmánek. Je silně větvený a má hladké, oválné listy. Líc listů je světlá, na rubu je
pýřitá žilnatina. Květy mají hořkou chuť a rostou z paždí listů. Kvete na konci léta
a plodí malé, oválné, pukavé tobolky chutnající podobně jako fíky. (Zavadil,
2012)
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Příloha č. 2 – Tréninkový plán
Tabulka č. 5 – Trénink č. 1 - Pondělí
Cvik

Série/opakování

Odpočinek

Benčpress s jednoručkami (1XXX)

4/8

1 min

Tlak hlavou dolů na stroji Smith

4/10

1 min

Střihy na spodních kladkách

4/12

1 min

Kliky s nohama na lavici

3/do selhání

1 min

Kliky

3/do selhání

1 min

Benčpress úzkým hmatem (1XXX)

4/6

1 min

Extenze v leže s činkou

4/8

1 min

Stlačování kladky podhmatem

4/12

1 min

Stlačování kladky

4/12

1 min

Zvedání nohou ve visu

4/do selhání

1 min

Zvedání kolen ve visu

4/do selhání

1 min

Zkracovačky

4/do selhání

1 min

HRUDNÍK

Supersérie

TRICEPSY

Supersérie

BŘICHO
Trojsérie
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Tabulka č. 6 – Trénink č. 2 – Úterý
Cvik

Série/opakování

Odpočinek

Přitahování činky v předklonu (1XXX)

4/6

1 min

Shyby

4/do selhání

1 min

Přitahování jednoručky v předklonu

4/10

1 min

Stahování kladky obráceným hmatem

4/8

1 min

Veslování na spodní kladce

4/12

1 min

Bicepsový zdvih s činkou (1XXX)

4/6

1 min

Zdvihy jednoruček vsedě na šikmé lavici

4/8

1 min

Zdvihy na kladce s EZ-držákem

4/12

1 min

Kladivové zdvihy s lanovým nástavcem

4/12

1 min

Ohýbání zápěstí s činkou

4/12

1 min

Obrácené ohýbání zápěstí s činkou

4/12

1 min

ZÁDA

BICEPSY

Supersérie

PŘEDLOKTÍ
Supersérie
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Tabulka č. 7 – Trénink č. 3 – Čtvrtek
Cvik

Série/opakování Odpočinek

RAMENA
Tlaky jednoruček nad hlavou vsedě (1XXX)

4/6

1 min

Tlaky za hlavou

4/8

1 min

Přitahování jednoruček ke krku

4/10

1 min

Upažovaní v předklonu

4/12

1 min

Upažování ve stoji

4/12

1 min

Předpažování

4/12

1 min

Krčení ramen s osou stroje Smith za tělem

4/10

1 min

Krčení ramen na stroji Smith

4/10

1 min

Obrácené zkracovačky

4/do selhání

1 min

Zkracovačky

4/10

1 min

Prkno

4/po 60 sec.

1 min

Trojsérie

TRAPÉZY
Supersérie

BŘICHO
Trojsérie
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Tabulka č. 8 – Trénink č. 4 – Pátek
Cvik

Série/opakování

Odpočinek

Dřepy (1XXX)

4/6

1 min

Dřepy s činkou na prsou

4/8

1 min

Tlaky nohama

4/10

1 min

Výpady

4/12

1 min

Rmumunský mrtvý tah

4/8

1 min

Zakopávání vleže na stroji

4/15

1 min

Extenze kvadricepsů na stroji

4/15

1 min

Výpony ve stoji

4/20

1 min

Výpony v sedě

4/20

1 min

STEHNA

Supersérie

LÝTKA
Supersérie

Legenda:
(1XXX) Proveďte dvě rozcvičovací série s váhou, s níž byste zvládl 20-30
opakování. Udělejte 5-8 opakování s co nejrychlejším a nejvýbušnějším
přechodem pozitivní fázi,dolů jděte zvolna a s kontrolou.
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Příloha č. 3 – Výživový plán
Přílohou číslo 3 je výživový plán. Ten je dělen na tréninkové a netréninkové dny.
Od každého tj. tréninkový a netréninkový výživový plán, jsou vytvořené 2
varianty. Pro obměnu a kreativní kombinovatelnost subjektů mé praktické části
bakalářské práce.
Tabulka č. 9 – Výživový plán č. 1 a 2 – tréninkový den
Výživový plán č. 1

Výživový plán č. 2

SNÍDANĚ

SNÍDANĚ

4 vejce, 1 střední bageta, 1 lžíce
smetanového sýra, 330 ml džusu

4 vejce, 2 šálky krupicové kaše,
225 ml 2% mléka

PŘESNÍDÁVKA

PŘESNÍDÁVKA

½ šálku ,,studentské směsi" (ořechy,
rozinky), 200 ml 2% mléka

12 piškotů, 1 plátek sýra, 2 lžíce
arašídového mása

OBĚD

OBĚD

180 g tmavšího kuřecího masa, 2
plátky bílého chleba, 1 lžíce
majonézy, ½ avokáda

120 g krůtího masa, 1 celá Pita,
½ šálku listového salátu, 1 plátek
sýra, 1 šálek jablečného džusu, ½
šálku hummusu (pomazánky z cizrny,
olivového oleje, česneku, citrónové
šťávy, a sezamové pasty tahini), 1
šálek mrkve, nakrájené na kostičky

PŘEDTRÉNINKOVÉ JÍDLO

PŘEDTRÉNINKOVÉ JÍDLO

1 odměrka syrovátkového proteinu, 1 1 odměrka syrovátkového proteinu, 1
velký banán
šálek ovesných vloček
POTRÉNINKOVÉ JÍDLO

POTRÉNINKOVÉ JÍDLO

1 lžíce syrovátkového proteinu, 800
ml sportovního nápoje

1 odměrka syrovátkové bílkoviny, 1
plátek bílého chleba, 2 lžíce ovocného
džemu

VEČEŘE

VEČEŘE

180 g svíčkové, 1 šálek brokolice, 1
střední pečený brambor, 2 šálky
listového salátu, 2 lžíce zálivky z
olivového oleje a octa

180 g mletého hovězího zadního
masa (5% tuku), 1 hamburger v
žemli, 1 plátek sýra, 1 lžíce majonézy,
1 šálek zelených fazolek, 2 šálky
listového salátu, 2 lžíce zálivky z
olivového oleje a octa

2. VEČEŘE

2. VEČEŘE

180 g sýra cottage (2% tuku), ½ šálku 1 odměrka kaseinového proteinu,
1 šálek sušeného ovoce
ananasu, 30 g mandlí
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Celkový denní příjem:
Výživový plán č. 1 – cca: 3604 kcal, 225 g bílkovin, 397 g sacharidů, 124 g tuku
Výživový plán č. 2 - cca: 3604 kcal, 203 g bílkovin, 383 g sacharidů, 118 g tuku
Tabulka č. 10 – Výživový plán č. 3 a 4 – netréninkový den

Výživový plán č. 3

Výživový plán č. 4

SNÍDANĚ

SNÍDANĚ

1 odměrka syrovátkového proteinu, 3
1 odměrka syrovátkového proteinu, 2
plátky šunky, 330 ml džusu, 2 muffiny, šálky krupicové kaše, 225 ml 2% mléka
1 lžíce oříškového másla, 1 lžíce džemu
PŘESNÍDÁVKA

PŘESNÍDÁVKA

½ šálku ,,studentské směsi" (ořechy,
rozinky), 225 ml jogurtu

2 anglické muffiny, 30 g ořechové
směsi, 1 plátek sýra

OBĚD

OBĚD

1 celozrnná tortilla, 120 g rostbeefu, 1 180 g lososa, 1 šálek květáku, 1 střední
šálek listového salátu, 2 lžíce zálivky z pečený brambor, 1 šálek vinných
olivového oleje a octa
hroznů
SVAČINA

SVAČINA

1 šálek rajčatové šťávy, 12 krekrů, 60 g 1 Pita z bílé mouky, 1 vejce, uvařené na
kachny,
tvrdo, 1 šálek jablečného džusu
VEČEŘE

VEČEŘE

180 g vepřové panenky, 1 šálek bílé
rýže, 1 šálek růžičkové kapusty

180 g kuřecích prsou, 1 šálek tmavých
fazolí, ½ avokáda, ½ šálku nakrájených
rajčat, 1 lžíce kyselé smetany, 2 šálky
listového salátu, 2 lžíce zálivky z
olivového oleje a octa

2. VEČEŘE

2. VEČEŘE

180 g sýra cottage (2% tuku), 30 g
mandlí

1 šálek ovesné kaše, 1 šálek
kaseinového proteinu

Celkový denní příjem:
Výživový plán č. 3 – cca: 3286 kcal, 190 g bílkovin, 392 g sacharidů, 106 g tuku
Výživový plán č. 4 – cca: 3277 kcal, 212 g bílkovin, 371 g sacharidů, 105 g tuku
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Příloha č. 4-Certifikát o bioanalýze a foto VemoHerb Tribulu

obr. č. 15 – Výsledky testování složení suplementu VemoHerb Tribulus terrestis (http://obchod.ronnie.cz/o-3346-vemoherb-tribulus-terrestris.html?o=6807)

76

obr. č. 16 – VemoHerb Tribulus terrestris - (http://obchod.ronnie.cz/o-3346vemoherb-tribulus-terrestris.html?o=6805)

obr. č. 17 – VemoHerb Tribulus terrestris - (foto: Vojtěch Barcal)
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Příloha č. 5 - Dotazník
Dotazník:
Kompletní přepis odpovědí respondentů (tj. subjekt č. 1 – subjekt č. 4).
1. Část
a.) Baví vás sportovat?
b.) Vykonávali jste nějaký sport na profesionální úrovni?
c.) Jak často během týdne aktivně sportujete?
d.) Jaké sporty vykonáváte?
2. Část
a.) Pocítili jste nějaké zažívací potíže při užívání Tribulu terrestris?
b.) Měli jste nějaké poruchy spánku?
c.) Projevily se u vás nějaké změny nálad?
d.) Pocítili jste nějaké fyziologické změny na těle?
e.) Projevily se nějaké změny ve vašem sexuálním životě?
Odpovědi subjektů:
1. Část
a.) Ano
a.) Ano
a.) Ano
a.) Ano
b.) Ne
b.) Ne
b.) Ne
b.) Ne
c.) 3x
c.) 4x
c.) 1-2x
c.) 1-2x
d.) Posilovna
d.) Posilovna
d.) Posilovna a plavání
d.) Plavání a cyklistika
2. Část
a.) Ne žádné
a.) Ne mé trávení bylo v pořádku.
a.) Zažívání bylo v pořádku jen užívání působilo někdy močopudně.
a.) Ne
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b.) Nebyly.
b.) Spalo se mi dobře.
b.) Nebyly.
b.) Nepocítil jsem žádné změny.
c.) Nepocítil jsem.
c.) Nálada byla dobrá, cítil jsem se klidný.
c.) Cítil jsem se dobře a skvěle naladěn.
c.) Žádnou změnu jsem nepocítil, cítil jsem se celkem v pohodě.
d.) Nepocítil jsem.
d.) Více mi rostou vousy.
d.) Rychleji mi rostou vousy a ochlupení.
d.) Musím se častěji holit.
e.) Měl jsem zvýšené sexuální libido.
e.) Pocítil jsem, že jsem se více díval po ženách a ve společnosti dam jsem se cítil
sebevědomější.
e.) Měl jsem zvýšenou chuť na intimní oblast mého manželství.
e.) Žena byla s touto suplementací velmi spokojena.
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Resumé
Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním hladiny testosteronu v krvi.
Teoretická část má dvě hlavní témata. První část je věnovaná rostlinám ovlivňující
v menší či větši míře hladinu testosteronu v našem těle. Druhá část se zabývá
testosteronem, jeho vznikem, jak působí a jaká pravidla tréninku a výživového
plánu dodržovat, aby jeho hladina byla co nejvyšší. V empirické části jsem se
snažil zvýšit hladinu testosteronu v krvi u subjektů mé práce pomocí rostlinného
suplementu s názvem tribulus terrestris. Díky dotazníku jsem zjišťoval vedlejší
účinky této suplementace a porovnával jsem hladinu testosteronu v krevních
vzorcích před a po 8 týdenní suplementaci spojené s tréninkovým a výživovým
plánem. Jako další bod mé empirické části práce bylo měření vybraných částí těla
pro kontrolu nárustu svalové hmoty. Svoji případovou studii jsem zkoumal na 4
subjektech mé práce, což byli dobrovolníci z mého okolí.
Summary
This thesis deals with the increasing levels of testosterone in the blood. The
theoretical part has two main themes. The first part is devoted to plants affecting a
greater or lesser extent of testosterone levels in the body. The second part deals
with testosterone, its origins, how it operates and what rules workouts and
nutrition plan to follow to its highest possible level. In the empirical part, I tried to
increase testosterone levels in subjects of my work using herbal supplement called
tribulus terrestris. Thanks to the questionnaire I found out the side effects of this
supplementation and I compared testosterone levels in blood samples before and
after 8 weeks supplementation combined with a training and nutrition plan. As
another point of my empirical part of the study was the measurement of selected
parts of the body to control the growth of muscle mass. In my case study I
examined four subjects, which were volunteers from my area.
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