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Abstrakt
Bakalářská práce „Větvené aminokyseliny ve zdraví a nemoci“ shrnuje současné poznatky
o větvených aminokyselinách. Teoretická část pojednává především o využití aminokyselin
s větveným řetězcem v oblasti léčebné a sportovní výživy. Podrobně se zabývá
i metabolismem větvených aminokyselin a také vrozenými poruchami metabolismu. V závěru
teoretické části je řešena problematika zdrojů větvených aminokyselin a také denních
doporučených dávek. V praktické části jsou popsány 2 kazuistiky. Jedna se zaměřuje na
využití aminokyselin v oblasti léčebné výživy, druhá pojednává o vlivu suplementace
větvenými aminokyselinami na tělesnou stavbu a fyzický stav sportovce.

Klíčová slova: větvené aminokyseliny, BCAA, valin, leucin, isoleucin, metabolismus,
klinická výživa, sportovní výživa

Abstract
The bachelor thesis “Branched-chain amino acids in health and disease“ summarizes
present knowledge about branched-chain amino acids. The thesis focuses on the use of
branched-chain amino acids in the clinical nutrition and on the nutrition in sport. In detail, it
also deals with the metabolism of branched-chain amino acids and congenital metabolic
disorders. At the end of the theoretical part the issues of sources of branched-chain amino
acids and the daily recommended dose is solved. The practical part consists of two case
reports. One describes the use of amino acids in the clinical nutrition, the other deals with the
effect of supplement of branched-chain amino acids on the body composition and physical
condition of an athlete.

Keywords: branched-chain amino acids, BCAA, valine, leucine, isoleucine, metabolism,
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ÚVOD
Aminokyseliny mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Jsou důležité zejména pro
syntézu tkáňových a plazmatických proteinů, reparaci tkání, správnou funkci imunitního
systému, atd. Jsou také prekurzory mnoha dalších pro člověka důležitých dusíkatých
sloučenin.
Zvláštní postavení mezi aminokyselinami zaujímají aminokyseliny esenciální. Člověk je
odkázán na jejich příjem stravou, nemohou být syntetizovány v těle z metabolických
meziproduktů. Mezi skupinu těchto aminokyselin se řadí větvené aminokyseliny - valin,
leucin a isoleucin.
Větvené aminokyseliny jsou specifické z metabolického hlediska, jelikož jsou oxidovány
extrahepatálně. Játry prochází beze změny a jsou transportovány do příslušných tkání,
především do kosterní svaloviny a mozkové tkáně. Ve svalech mohou sloužit jako zdroj
energie nebo jako prekurzory pro syntézu jiných aminokyselin a proteinů. Větvené
aminokyseliny mají vztah i k dalším látkám, například na inzulin působí tak, že stimulují jeho
produkci. Mezi další látky, které jsou ovlivněné větvenými aminokyselinami, patří tyrosin
a tryptofan. Větvené aminokyseliny jsou kompetiční k těmto aromatickým aminokyselinám,
bojují o transport přes hematoencefalickou bariéru do mozkové tkáně. Tím chrání organismus
před rozvojem encefalopatie.
Mnoho současných studií se zabývá využitím větvených aminokyselin v klinické
a sportovní výživě. V oblasti léčebné výživy se větvené aminokyseliny podávají v případech,
kdy jsou zvýšené nároky na přísun energie a proteinů. Z výše popsaných údajů vyplývají
možné oblasti aplikace. Největší využití nachází větvené aminokyseliny u pacientů
s hepatálním onemocněním, kdy je snížená funkce jater. Také se podávají u septických
a těžkých stresových stavů, u onkologických pacientů, respiračních a renálních chorob. Tyto
stavy jsou doprovázeny negativní dusíkovou bilancí a zvýšeným katabolismem. To odráží
zvýšenou degradaci a ztráty bílkovin. Všechny tři větvené aminokyseliny mají vliv na pokles
katabolických procesů a přispívají k proteosyntéze.
Velmi diskutovanou problematikou je význam větvených aminokyselin ve sportu. Větvené
aminokyseliny podporují anabolické procesy, a to přes stimulaci syntézy bílkovin a inhibici
jejich degradace. Zvyšují výkonnost a imunitní funkce sportovce. Také podporují regeneraci,
snižují únavu a bolestivost svalů po fyzickém výkonu. Proběhla řada studií, které se snažily
prokázat vliv na psychický stav a redukci tukové tkáně.
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Současná věda a medicína se zabývá otázkou minimální dávky větvených aminokyselin
potřebné k dosažení blahodárných účinků. Také není zcela jasně stanovený nejúčinnější
poměr jednotlivých aminokyselin. Pro potvrzení účinnosti aplikace roztoků se zvýšeným
obsahem větvených aminokyselin a pro stanovení přesných dávek je třeba dalších studií.
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I. Teoretická část
1

AMINOKYSELINY
Aminokyseliny jsou z chemického hlediska substituční deriváty karboxylových kyselin,

jedná se o aminokarboxylové sloučeniny. Jak už z názvu vyplývá, pro strukturu aminokyselin
je charakteristická karboxylová skupina -COOH a jedna či více aminových skupin -NH2.
Pokud jsou obě skupiny vázány na první uhlík, jedná se o α-aminokyseliny. Reakcí
karboxylové skupiny jedné aminokyseliny s aminovou skupinou jiné aminokyseliny vznikne
peptidová vazba -CO-NH-, což je základní princip syntézy proteinů. V přírodě se vyskytuje
více než 300 aminokyselin, avšak jen 20 z nich je vázáno právě v proteinech. Takové
aminokyseliny se nazývají kódované, strukturně se jedná o L-α-aminokyseliny. Každá
kódovaná aminokyselina má svoji mezinárodní třípísmennou či jednopísmennou zkratku.
Všechny kódované aminokyseliny s výjimkou glycinu mají v molekule chirální α-uhlík. Díky
tomu se aminokyseliny vyskytují ve dvou formách, pravotočivé a levotočivé, čili D- a L-.
V proteinech se vyskytují pouze L-enantiomery. (2, 6, 8)
Aminokyseliny lze dělit z několika hledisek. Dle polarity postranního řetězce se rozlišují
na polární a nepolární. Nepolární aminokyseliny mají v postranním řetězci pouze uhlík
a vodík, jsou hydrofobní. Oproti tomu polární aminokyseliny jsou hydrofilní a v postranním
řetězci obsahují atomy dusíku, síry nebo kyslíku. Z hlediska počtu aminoskupin
a karboxylových skupin se dělí na neutrální, zásadité a kyselé. Dle produktů jejich
katabolismu se dělí na ketogenní, glukogenní a smíšené. Dalším hlediskem, podle něhož se
aminokyseliny rozlišují na esenciální a neesenciální je to, zda mohou či nemohou být
syntetizovány organismem. Neesenciální se mohou syntetizovat v těle z metabolických
meziproduktů, lidský organismus není tedy odkázán na jejich příjem stravou, jako je tomu
u esenciálních aminokyselin. Mezi esenciální aminokyseliny se řadí aminokyseliny
s rozvětveným řetězcem. (1, 2, 6, 8)

1.1 AMINOKYSELINY S ROZVĚTVENÝM ŘETĚZCEM
Skupinu

větvených

aminokyselin

tvoří

valin,

leucin

a

isoleucin.

Jedná

se

o aminokarboxylové kyseliny, ve své molekule obsahují jednu aminoskupinu a jednu skupinu
karboxylovou. Jedná se o nepolární, neutrální a alifatické aminokyseliny a to díky jejich
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postrannímu řetězci, jež je tvořen uhlovodíkovým zbytkem. Leucin a isoleucin obsahují
izobutylovou skupinu, jedná se o izomery. Leucin má skupinu navázanou na druhém uhlíku,
isoleucin na třetím. Postranní řetězec valinu je tvořen izopropylovou skupinou, která je
navázána

na

druhém

uhlíku.

Z chemického

2-amino-3-metylbutyrát,

leucin

jako

hlediska

lze

2-amino-4-metylvalerát

valin
a

označit

jako

isoleucin

jako

2-amino-3-metylvalerát. (2, 6, 10)
Nicméně, i když jsou si dané tři aminokyseliny velmi podobné, nechovají se identicky.
Jejich postranní řetězce se liší délkou, tvarem a hydrofobicitou. Co se týče sekundární
struktury proteinů, valin a isoleucin vykazují určitý sklon k tvorbě β-struktury, zatímco leucin
má vyšší tendenci k tvorbě α-šroubovice. Těchto vlastností leucinu se využívá v modelu
leucinového zipu. Jedná se o regulační mechanismus. Prostřednictvím leucinových zbytků se
spojují antiparalelní šroubovice, vzniklý regulační protein se váže na DNA a ovlivňuje
buněčné děje. (10)
Větvené aminokyseliny se řadí k nejvíce hydrofobním aminokyselinám, jsou významnou
součástí globulárních a membránových proteinů. Mají důležitou strukturní roli, jejich
zastoupení v bílkovinách je v rozmezí 20-25 %. Tvoří součásti transmembránových domén
bílkovin, to je důležité pro interakci s uhlovodíkovými řetězci mastných kyselin. Například
u glykoforinu, bílkoviny membrán erytrocytů, větvené aminokyseliny tvoří 11 z 19
komponentů α-šroubovice, která prochází membránou. (10)
Větvené aminokyseliny bývají často označovány zkratkou BCAA, jež pochází
z anglického názvu branched-chain amino acids.

Obr. 1 L-valin (22)

Obr. 2 L-leucin (20)
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Obr. 3 L-isoleucin (25)

2

METABOLISMUS AMINOKYSELIN
Metabolismus proteinů se liší od sacharidů a lipidů především v tom, že nadbytečné

aminokyseliny nelze v organismu ukládat do zásob jako sacharidy a lipidy v podobě
glykogenu či tukové tkáně. Aminokyseliny, které nejsou hned zabudovány do proteinů, jsou
degradovány. (1, 2)
Aminokyseliny mají nezastupitelnou roli v lidském organismu, jsou důležité zejména pro
syntézu tkáňových a plazmatických proteinů, reparaci tkání, správnou funkci imunitního
systému, atd. Jsou také prekurzory mnoha dalších dusíkatých sloučenin, jako jsou puriny,
pirimidiny, hem, hormony, neurotransmitery a biologicky aktivní peptidy. (1–3)
Aminokyseliny se mohou účastnit metabolických reakcí za vzniku meziproduktů, jež
slouží pro syntézu glukózy, mastných kyselin a ketolátek, dají se tedy využít jako zdroj
energie. Z takového hlediska lze aminokyseliny dělit na glukogenní a ketogenní. Existují však
aminokyseliny, které poskytují jak glukózu, tak i ketolátky. Ketogenní aminokyseliny
poskytují prekurzory mastných kyselin a ketolátek, a to acetyl-CoA a acetoacetát. Glukogenní
aminokyseliny jsou přeměňovány na pyruvát, 2-oxoglutarát, sukcinyl-CoA, fumarát či
oxalacetát, které slouží pro syntézu
glukózy. Ta je transportována krví
především k erytrocytům a do mozku.
Jako energetický zdroj slouží i ve
svalech, kde je konvertována na
laktát, jež jde do jater a je opět
přeměněn

na

glukózu

(Coriho

cyklus). (1, 2, 12)
Metabolismus
složitý

proces

navzájem

aminokyselin

je

tvořený

několika

provázanými

drahami.

Současně dochází jak k anabolickým
tak ke katabolickým procesům. Pro
zachování

převahy

anabolických

reakcí a pro zabránění katabolismu je
důležité

udržovat

vyváženou

či

pozitivní dusíkovou bilanci. Příjem
dusíku by měl být v rovnováze

Obr. 4 Metabolismus aminokyselin - místa vstupu
aminokyselin do citrátového cyklu a eventuální
zapojení do glukoneogeneze a ketogeneze (27)
Krebs cycle - citrátový (Krebsův) cyklus, ketone bodies - ketolátky, PDH pyruvátdehydrogenáza,
PC
pyruvátkarboxyláza,
glutamátdehydrogenáza, MDH - malátdehydrogenáza
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GDH

-

s množstvím dusíku vyloučeným močí, stolicí a potem. (2, 12)
I když se denní příjem aminokyselin u dospělého člověka pohybuje v rozmezí 80-90 g
(12,8-14,4 g dusíku), metabolický obrat je mnohem větší než příjem stravou a činí v průměru
275 g, přičemž z toho 75 g bílkovin vzniká ve střevní sliznici, 120 g se tvoří z cirkulujících
aminokyselin a 80-90 g se resyntetizuje ze vstřebaných aminokyselin z proteinů v potravě. (3)

2.1 TRÁVENÍ PROTEINŮ, VSTŘEBÁVÁNÍ A TRANSPORT AMINOKYSELIN
Pro zapojení proteinů do metabolismu a pro jejich využití je nutné jejich rozložení na
menší části. Degradace proteinů začíná v žaludku a končí v tenkém střevě. Jedná se
o několikastupňový proces, jehož se účastní proteolytické enzymy - gastrické, pankreatické
a intestinální. Trávení bílkovin začíná působením pepsinu, což je aktivní forma pepsinogenu,
který je produkován hlavními buňkami žaludeční sliznice. Pepsin se řadí mezi endopeptidázy
a přednostně štěpí vazby mezi aromatickými aminokyselinami. K aktivaci pepsinogenu je
nezbytná kyselina chlorovodíková (HCl), jež je produkována parietálními buňkami. HCl se na
trávení podílí denaturací bílkovin a udržováním optimálního pH (1,6-3,2). Úloha pepsinu při
trávení je ukončena vstupem tráveniny do duodena, kdy dochází k posunu pH k neutrálním až
mírně alkalickým hodnotám. Takové rozmezí je vhodné pro působení pankreatických
enzymů. K jejich aktivaci však dochází až ve střevním lumen. Mezi nejvýznamnější enzymy
se řadí trypsin, chymotrypsin, karboxypeptidáza a elastáza. První tři zástupci se řadí mezi
endopeptidázy, které štěpí řetězce aminokyselin na kratší úseky. Elastáza je exopeptidáza,
odštěpuje jednotlivé aminokyseliny na karboxylovém konci peptidového řetězce. Vzniklé
peptidy jsou štěpeny na stále menší fragmenty. Výsledkem působení příslušných peptidáz
kartáčového lemu buněk sliznice tenkého střeva jsou jednotlivé aminokyseliny. (3, 12, 14, 16)
Po rozštěpení peptidů na jednotlivé aminokyseliny probíhá resorpce do enterocytu na
apikálním konci střevního epitelu. Pro tento proces existuje nejméně sedm transportních
systémů. Většina je založena na principu sekundárního aktivního přenosu s využitím Na+
kotransportu, dva přenašeče vyžadují přítomnost chloridových anionů, další dva transportní
systémy jsou Na+-independentní. Přenašeče mají specifitu pro různé aminokyseliny, například
pro bazické, kyselé a neutrální. Nevstřebávají se pouze aminokyseliny, ale i dipeptidy
a tripeptidy. Pro vstup těchto molekul do střevní buňky je nutná přítomnost H+. Uvnitř
enterocytu dochází k rozštěpení cytoplazmatickými enzymy na jednotlivé aminokyseliny,
jelikož je pro ně bazální membrána více propustná. Z nitra buněk se aminokyseliny dostávají
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do krevního řečiště prostřednictvím usnadněné difúze nebo transportními systémy s využitím
Na+. (2, 4, 8, 31)
Proteiny se však mohou resorbovat i v nezměněné podobě, a to transcelulárně či
paracelulárně. Transcelulární přenos se uskutečňuje endocytózou proteinů do buněk střevní
sliznice a následnou exocytózou s uvolněním proteinů do krevního řečiště. Paracelulární
resorpce se děje prostřednictvím mezibuněčného prostoru a to v místech, kde došlo
k odloučení

opotřebovaných

enterocytů.

Trávením

nerozštěpené

proteiny

se

však

nevstřebávají ve významném množství. Tyto cesty resorpce se využívají v systémové
enzymoterapii. (14)
Vstřebávání aminokyselin je odlišné v různých částech intestina. Rychlejší absorpce je
v duodenu a jejunu, naopak v ileu je pomalá. Přibližně 20 % všech vstřebaných aminokyselin
tvoří aminokyseliny s větveným řetězcem. Přibližně 50 % strávených bílkovin pochází ze
stravy, 25 % z bílkovin obsažených v trávicích šťávách a 25 % z odloučených slizničních
buněk. Ne všechny bílkoviny se účastní trávicího procesu. Asi 2-5 % proteinů projde tenkým
střevem nepozměněno, ale v tlustém střevě dojde k jejich rozkladu střevními bakteriemi.
Během pasáže proteinů gastrointestinálním traktem dochází k využívání části aminokyselin,
a to všemi částmi splanchnické oblasti. (2, 4, 8)
Po tom, co aminokyseliny opustí enterocyty a vstoupí do krevního řečiště, jsou
transportovány portálním oběhem do jater. Způsob transportu závisí na polaritě aminokyselin.
Hydrofilní aminokyseliny se transportují volně v krevním oběhu, zatímco hydrofobní jsou
vázané na proteiny. (8) Z krve přestupují aminokyseliny do buněk prostřednictvím přenašečů.
Příkladem je přenos přes buněčnou membránu pomocí γ-glutamyltransferázy. Jedná se
o membránový enzym, který katalyzuje přenos γ-glutamylu z glutathionu na aminokyselinu,
čímž je umožněn transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. (3)

2.2 METABOLISMUS AMINOKYSELIN S VĚTVENÝM ŘETĚZCEM
Většina aminokyselin získaných perorálním příjmem se dostane venou portae do jater, kde
jsou zapojeny do metabolismu. Játra plní významnou metabolickou funkci. Primární úlohou
je syntéza neesenciálních aminokyselin, kontrola plazmatických hladin aminokyselin,
degradace proteinů krevní plazmy (albumin, prealbumin, CRP,…). Játra mají schopnost
vychytávat glukogenní aminokyseliny (alanin, threonin, serin) a přeměnit je na jiné
metabolické meziprodukty. Probíhá zde i katabolismus aminokyselin, výjimkou jsou však
aminokyseliny s větveným řetězcem. (1, 2)
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Valin, leucin a isoleucin zaujímají zvláštní úlohu v metabolismu, jelikož jejich
metabolismus probíhá extrahepatálně. Játry prochází beze změny a jsou transportovány do
příslušných tkání, především do kosterní svaloviny a mozkové tkáně. Asi 70 % aminokyselin,
které jdou z jater do tkání, tvoří právě BCAA. Z toho 65-70 % větvených aminokyselin
směřuje do svalové tkáně. (4, 5, 33)
Ve svalech mohou větvené aminokyseliny sloužit jako zdroj energie či jako látky pro
syntézu jiných aminokyselin a proteinů. Příkladem může být zapojení BCAA do metabolismu
glutaminu a alaninu. (2)
Z větvených aminokyselin vzniká v kosterním svalu přesunem jejich aminoskupiny na
α-oxoglutarát glutamát, který v játrech konjuguje s amoniakem za produkce glutaminu. Tato
reakce slouží k regulaci množství amoniaku v organismu. Větvené aminokyseliny mohou být
využity i k syntéze glutaminu a alaninu de novo. Vzniklý glutamin je uvolněn do cirkulace
a využit příslušnými tkáněmi, zejména enterocyty. Poté je zpětně přeměněn na glutamát a je
konjugován v játrech s amonným ionem za opětovného vzniku glutaminu. Větvené
aminokyseliny mají vliv na aktivitu glutamát-dehydrogenázy a glutamin-syntetázy, tudíž
snižují rychlost odbourávání glutaminu. Co se týče alaninu, ten je syntetizován z pyruvátu.
Plazmatická hladina alaninu je ze 60 % udržována syntézou de novo, zbylých 40 % vzniká
katabolismem proteinů. (14, 17–19)
Při těchto reakcích dochází k deaminaci větvených aminokyselin za vzniku jejich
α-ketokyselin (BCKA), které jsou uvolňovány ze svalové tkáně do krevního oběhu. Ty jsou
vychytávány tkáněmi, zejména srdeční svalovinou. Existují však další tkáně, které mají
schopnost ketoanaloga reaminovat a tak resyntetizovat větvené aminokyseliny. Reaminace
může probíhat zejména v játrech, ale také v ledvinách, mozku, kosterní svalovině a srdci.
(17, 21, 23)
Větvené aminokyseliny mají vztah i k dalším látkám. Příkladem je inzulin, kdy lze
pozorovat efekt BCAA na stimulaci produkce inzulinu, což podporuje využití aminokyselin
ve tkáních. Mezi další látky, které jsou ovlivněné větvenými aminokyselinami, patří tyrosin
a tryptofan. BCAA jsou kompetiční k těmto aminokyselinám, bojují o vstup do mozkové
tkáně. (5, 24)
Jelikož se aminokyseliny s větveným řetězcem řadí mezi esenciální aminokyseliny, je
lidský organismus odkázán na perorální příjem těchto látek, nedokáže je syntetizovat. Pokud
dojde k deficitu esenciálních aminokyselin, projeví se to negativní dusíkovou bilancí.
V případě, že chybí i jedna esenciální aminokyselina nutná pro syntézu proteinu, nedochází
k jeho syntéze. (1, 2, 12)
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Problematika role větvených aminokyselin v metabolismu je velice složitá a zajímavá,
bude o ní hovořeno dále v kapitole léčebná výživa.
2.2.1

Katabolismus aminokyselin s větveným řetězcem

Během katabolických reakcí dochází k degradaci složitých makromolekul na látky
jednodušší. Výslednými produkty je močovina, oxid uhličitý a voda. Vzniká i energie
v podobě ATP a příslušné kofaktory. K degradaci aminokyselin dochází z důvodu odstranění
nadbytečného dusíku z organismu a pro využití uhlíkového skeletu aminokyselin k syntéze
jiných metabolických meziproduktů. (1)
Proces odbourávání aminokyselin probíhá intracelulárně a realizuje se prostřednictvím
třech základních kroků - deaminací aminokyselin, syntézou močoviny a přeměnou
α-oxokyselin na metabolické meziprodukty. (1, 2)
Deaminace je zajištěna průběhem transaminační reakce. Při transaminaci dochází
k odstranění α-aminoskupiny za vzniku α-oxokyseliny - 2-oxoglutarátu a v menší míře
oxalacetátu. Transaminace se účastní jako kofaktor pyridoxalfosfát. Produkty reakce
jsou glutamát a aspartát. Glutamát následně podlehne oxidační deaminaci a poskytuje
amoniak nebo dá vznik aminoskupině aspartátu. Z těchto dvou sloučenin je syntetizována
močovina a stejně jako v prvním případě je vyloučena z organismu. (1, 2, 12, 23)
Po deaminaci následují reakce, do kterých vstupují uhlíkaté skelety aminokyselin.
Přeměňují se na meziprodukty citrátového cyklu nebo jejich prekurzory. Leucin se řadí mezi
ketogenní kyseliny, poskytuje acetyl-CoA a acetoacetát. Valin patří ke glukogenním
aminokyselinám, konečným produktem jeho metabolismu je sukcinyl-CoA. Isoleucin se řadí
jak

mezi

ketogenní

aminokyseliny,

tak

mezi

glukogenní.

Poskytuje

acetyl-CoA

a sukcinyl-CoA, prekurzory mastných kyselin, ketolátek i glukózy. (1, 2, 12)
2.2.1.1 Společné katabolické dráhy
Pro katabolismus větvených aminokyselin jsou typické tři společné vstupní reakce transaminace, oxidační dekarboxylace a dehydrogenace. (1)
Při první reakci dochází k deaminaci procesem transaminace, tzn. k přenesení
aminoskupiny z aminokyseliny na 2-oxoglutarát. Výslednými produkty reakce jsou
α-oxokyselina a glutamát, který je deaminován za vzniku amoniaku a následně močoviny.
Jelikož je tato reakce reverzibilní, je umožněna zpětná syntéza větvených aminokyselin
z jejich α-ketoanalog. Reakce je katalyzována příslušnými aminotransferázami rozvětvených
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aminokyselin (BCAT). Ty se vyskytují ve dvou izoformách

- mitochondriální

a cytoplazmatické. Zatímco mitochondriální je zastoupena rovnoměrně v buňkách celého
organismu, u cytoplazmatické formy jsou pozorovány rozdíly v distribuci, přičemž vysoká
koncentrace je v mozkové tkáni. (1, 18)
Na transaminaci navazuje oxidační dekarboxylace větvených α-ketokyselin. Reakce se
účastní NAD+, CoA a mitochondriální multienzymový komplex dehydrogenáz větvených

Obr. 5 Degradace větvených aminokyselin (1)
1 - aminotransferáza BCAA, 2 - 2-oxoisovalerátdehydrogenáza, 3 - acyl-CoA-dehydrogenáza, 4 - enoylCoA-hydratáza, 5 - β-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenáza, 6 - acetyl-CoA-acetyltransferáza, 7 - enoylCoA-hydratáza, 8 - 3-hydroxy-isobutyryl-CoA-hydroláza, 9 - 3-hydroxyisobutyrátdehydrogenáza, 10 methyl-malonátsemialdehyddehydrogenáza, 11 - biotin-dependentní 3-methyl-krotonyl-CoA-karboxyláza,
12 - 3-methylglutakonyl-CoA-hydratáza, 13 - HMG-CoA-lyáza (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-lyáza)
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aminokyselin (BCKD). Pokud je defekt v tomto enzymatickém komplexu, projeví se jako
syndrom javorového sirupu. Výstupními substráty této reakce jsou odpovídající thioestery
acyl-CoA, NADH2 a CO2. Třetí a zároveň poslední společnou reakcí je dehydrogenace, kdy
v postranním řetězci vznikne dvojná vazba mezi atomy uhlíku za účasti kofaktoru FAD
a enzymu acyl-CoA-dehydrogenázy. Vzniklé α,β-nenasycené thioestery acyl-CoA vstupují do
specifických metabolických drah, které jsou typické pro jednotlivé větvené aminokyseliny.
(1, 2, 24, 18)
2.2.1.2 Katabolismus valinu
Transaminační reakcí valinu vznikne 2-oxoisovalerát, který se oxidační dekarboxylací
mění na isobutyryl-CoA. Ten je dehydrogenován na methylakrylyl-CoA, který obsahuje
dvojnou

vazbu

mezi

druhým

a

třetím

uhlíkem.

Následnou

hydratací

vzniká

3-hydroxybutyryl-CoA, dochází k zániku dvojné vazby a k navázání hydroxylové skupiny na
β-uhlík. 3-hydroxybutyryl-CoA je opětovně hydratován na 3-hydroxyisobutyrát za odštěpení
CoASH, což má za následek vznik karboxylové skupiny. 3-hydroxyisobutyrát vstupuje do
reakce za přítomnosti NAD+, výsledným produktem je methylmalonát-semialdehyd. Došlo
k dehydrogenaci hydroxylové skupiny na 3. uhlíku. Jednou z posledních reakcí je přeměna
methylmalonát-semialdehydu na propionyl-CoA a následně na sukcinyl-CoA. Pro přeměnu je
nutný vitamin B12. (1, 2)
2.2.1.3 Katabolismus leucinu
Leucin vstupuje do reakcí, které se uplatňují v oxidaci mastných kyselin a ketolátek. Jak již
bylo výše zmíněno, katabolismus leucinu začíná transaminací. Výsledným produktem této
reakce je 2-oxoisokapronová kyselina, jež je následně dekarboxylována na isovaleryl-CoA.
Ten podléhá dehydrogenaci, vzniká 3-methylkrotonyl-CoA s dvojnou vazbou mezi 2. a 3.
uhlíkem. Během další metabolické reakce je syntetizován 3-methylglutakonyl-CoA za
spotřeby ATP, oxidu uhličitého, vody a za přítomnosti biotinu. Karboxylací na čtvrtém uhlíku
vzniká

3-methylglutakonyl-CoA,

který

je

následně

hydratován

za

vzniku

3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA, který poskytuje acetyl-CoA a acetoacetát, jež může být
štěpen na 2 molekuly acetyl-CoA a ty se mohou zapojit do dalších metabolických reakcí jako
je citrátový cyklus. (1, 2)
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2.2.1.4 Katabolismus isoleucinu
Během první společné reakce vzniká z isoleucinu 2-oxo-3-methylvalerát, který se oxidační
dekarboxylací mění na 2-methylbutyryl-CoA. Ten je dehydrogenován na tiglyl-CoA, který
obsahuje dvojnou vazbu mezi druhým a třetím uhlíkem. Následně proběhne hydratace za
vzniku 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA, dochází k zániku dvojné vazby a k navázání
hydroxylové skupiny na třetí uhlík. 2-methyl-3-hydroxybutyryl-CoA je následovně
dehydrogenován, z hydroxyskupiny se stává oxoskupina, výsledným produktem je
2-methylacetoacetyl-CoA. Ten vstupuje do reakce s CoASH za vzniku acetyl-CoA
a propionyl-CoA,

což

je

společný

meziprodukt

metabolismu

isoleucinu

a valinu.

Propionyl-CoA je metabolizován až na výsledný produkt sukcinyl-CoA. (1, 2)

2.3 ORNITINOVÝ CYKLUS
Ornitinový neboli močovinový či ureosyntetický cyklus probíhá v játrech a slouží
k detoxikaci amoniaku. Jelikož již nízká koncentrace amoniaku v krvi je pro organismus
toxická, musí být z organismu odstraňován. To se děje přeměnou amoniaku na močovinu.
Jak bylo již dříve zmíněno, amoniak vzniká při transaminaci aminokyselin. Aminoskupina
je přenesena na oxokyselinu za vzniku glutamátu, který podléhá v mitochondrii oxidační
deaminaci.

Reakce

je

katalyzována

glutamátdehydrogenázou.

Dochází

k oxidaci

aminoskupiny na iminoskupinu, která je vzápětí hydrolyzována a konečnými produkty jsou
amoniak a hydroxylová skupina. (1, 2)
Ureosyntetický cyklus se dá rozdělit na dvě fáze, z nichž jedna probíhá v mitochondrii
a druhá v cytoplazmě.

V prostředí mitochondrie probíhají první dvě reakce, zbylé se

uskutečňují v cytoplazmě. (2)
Do ornitinového cyklu jako primární substrát vstupuje amonný ion, který reaguje s CO2
a je za spotřeby ATP zabudován do molekuly karbamoylfosfátu. Ten je zdrojem jednoho
atomu dusíku, který je zabudován do molekuly močoviny. Karbamoylfosfát následně
konjuguje s ornitinem za vzniku citrulinu, který je přenesen z mitochondrie do cytoplazmy.
Zbytek močovinového cyklu probíhá právě zde. Citrulin reaguje za spotřeby ATP
s aspartátem, který poskytuje druhý dusík do močoviny. Výsledným produktem reakce je
argininsukcinát, který podléhá enzymatickému štěpení za vzniku fumarátu a argininu.
Posledním krokem ornitinového cyklu je hydrolytické rozštěpení argininu na močovinu
a ornitin, jenž je přenesen do mitochondriální matrix a tím je celý cyklus ukončen. Močovina
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je následně transportována krevním oběhem do ledvin a vyloučena močí. Fumarát jako
meziprodukt citrátového cyklu může vstoupit do reakcí a zajistit funkčnost cyklu. (1, 2)

Obr. 6 Močovinový cyklus (38)

2.4 REGULACE METABOLISMU
Obrat proteinů v organismu není stálý, mění se v závislosti na dostupnosti aminokyselin ze
stravy, přičemž postprandiálně se obrat zvyšuje a při hladovění se snižuje. Katabolizmus
aminokyselin je ovlivněn i metabolismem sacharidů a lipidů. To se následně projeví na
rozsahu proteosyntézy a proteolýzy. Aby byly tyto procesy udržovány ve fyziologickém
rozmezí, jsou zapotřebí jisté regulační mechanismy. (21)
Na metabolismus proteinů má vliv řízení nervové i humorální. V případě nervové regulace
se uplatňuje působení parasympatiku a sympatiku. Parasympatikus aktivuje proteosyntézu,
inhibuje degradaci proteinů sloužících k trávení a vstřebávání živin a také inhibuje syntézu
lipidů a glykogenu. Avšak parasympatikus nepůsobí přímo na metabolismus proteinů
v kosterním svalstvu. Zde se uplatňuje vliv sympatiku, který působí anabolicky především
díky inhibici proteolýzy. V případě humorální regulace působí proteoanabolicky inzulin,
androgeny, somatotropin, IGF-1 a adrenalin. Mezi proteokatabolicky působící látky se řadí
kortizol, glukagon a trijodtyronin. (21)
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Výše zmiňované mechanismy regulace ovlivňují i jednotlivé katabolické reakce. Průběh je
ovlivňován aktivitou jednotlivých enzymů a přítomností kofaktorů. První zásadní reakce
v katabolismu větvených aminokyselin je oxidační dekarboxylace. Reakce probíhá za účasti
komplexu BCKD. Enzymový komplex je aktivován katabolicky působícími látkami, např.
kortizolem. Regulace aktivity tohoto komplexu je podobná jako u pyruvátdehydrogenázy,
která katalyzuje přeměnu pyruvátu na acetyl-CoA. Aktivita enzymatického komplexu je
ovlivněna fosforylací, kdy dochází k aktivaci, a defosforylací, což naopak způsobí aktivaci.
Fosforylace probíhá pomocí ATP a proteinkinázy, která je inhibována ADP, BCKA
a thioestery koenzymu A. Defosforylaci způsobí Ca2+-independentní fosfoproteinfosfatáza.
(1, 2, 18) Další reakcí, která může být ovlivněna, je přeměna methylmalonyl-CoA na
sukcinyl-CoA v katabolismu valinu a isoleucinu. Pro průběh této reakce je nutný koenzym
adenosylkobalamin. Tudíž deficit vitaminu B12 sníží aktivitu mutázy, která katalyzuje tuto
reakci. (2) Regulaci podléhá i ornitinový cyklus, a to hned v prvním kroku při vzniku
karbamoylfosfátu za katalýzy mitochondriální karbamoylfosfátsyntázy. Její aktivita je určena
koncentrací jejího alosterického aktivátoru N-acetylglutamátu. (2, 3)
Pro správný průběh katabolických přeměn je nutná přítomnost všech enzymů a kofaktorů,
které se účastní jednotlivých reakcí. Pokud dojde k deficitu určitého enzymu, projeví se to
poruchou metabolismu. Této problematice bude věnována následující kapitola.
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3

PORUCHY

METABOLISMU

AMINOKYSELIN

S VĚTVENÝM

ŘETĚZCEM
Poruchy metabolismu větvených aminokyselin jsou způsobeny abnormalitami specifických
enzymů, které se účastní jejich katabolismu. Jedná se o autozomálně recesivní nemoci. Mezi
poruchy s nejčastějším výskytem patří nemoc javorového sirupu (MSUD), izovalerová
acidemie (IVA), propionová acidurie (PA) a methylmalonová acidurie (MMA). (39)
Skupina těchto chorob patří mezi organické acidurie, pro něž je typická přítomnost
organických kyselin v moči. Tento stav je obvykle spojen s ketoacidózou a hyperamonemií,
což je příčinou neurologických potíží. Ve většině případů se první klinické projevy nemoci
objevují v rozmezí hodin až týdnů po porodu. Často dochází k dramatickému zhoršení
zdravotního stavu bez zjevné příčiny, novorozenec nereaguje na symptomatickou terapii.
Důležité je zasáhnout během prvních dní po porodu před propuknutím klinických příznaků.
Charakteristickými prvotními symptomy jsou nechutenství, ospalost, následně dochází ke
zhoršování stavu. V pokročilejším stadiu se objevují neurovegetativní příznaky - apnoe,
škytavka, bradykardie, hypotermie, změny v tonu svalů, mimovolní pohyby. Pacienti s MMA,
PA a IVA mohou trpět dehydratací, leukoneutropenií, trombopenií a mírnou hepatomegalií.
Ve velmi závažných případech nemocný upadá do komatózního stavu. (39, 40)
Základními prvky účinné dlouhodobé léčby jsou včasný screening, odstranění toxických
látek z organismu pomocí speciální diety či pomocí karnitinu, monitorování koncentrace
plazmatických aminokyselin, kontrola množství přijímaných BCAA, self-monitoring
a celoživotní dodržování daného režimu. Při přísnějším omezení bílkovin je vyžadován zdroj
příjmu bílkovin, a to bez obsahu BCAA. Tato praxe brání rozvoji chronické malnutrice,
katabolismu a prolongovanému hladovění, umožňuje rychlejší adaptaci v případě stresu.
(39, 41)

3.1 NEMOC JAVOROVÉHO SIRUPU
Leucinóza neboli nemoc javorového sirupu (maple syrup urine disease, MSUD) je ve
většině lidských populací vzácná, na 185.000 živě narozených dětí připadá 1 postižené dítě.
Příčina choroby je v porušené funkci dehydrogenázy BCKA, neprobíhá tudíž druhá reakce
katabolismu větvených aminokyselin. Rozsah postižení závisí na aktivitě enzymu.
Katabolismus BCAA může být snížený, avšak zachovaný. Hladina valinu, leucinu, isoleucinu
a jejich α-ketokyselin je zvýšená v plazmě i moči. Neurotoxicky působí zejména vysoká
22

plazmatická hladina leucinu a α-ketoizokapronátu. Ke zvýšení jejich koncentrace dochází při
proteokatabolismu při běžné infekci či zranění. (2, 41)
Onemocnění se projeví na konci prvního týdne po porodu. U postižených novorozenců se
hromadí v cirkulaci a ve tkáních leucin a BCKA, začíná se rozvíjet leucinóza, i když je příjem
bílkovin nízký. U neléčených dětí se do 48 hodin po porodu začíná rozvíjet ketonurie. Mezi
4. a 5. dnem se objevují první neurologické příznaky - letargie, apnoe a dystonie.
Nejvýraznějším rysem této nemoci je charakteristický zápach moče, připomínající zápach
javorového sirupu. Tento příznak se obvykle projeví během 5.-7. poporodního dne. MSUD
bývá často diagnostikována až je dítě v komatu a vyžaduje okamžitou léčbu, aby se zabránilo
poškození mozku. Bez léčby děti umírají koncem prvního roku života. Obecně lze říci, že pro
novorozenecké MSUD nejsou typické výrazné abnormality v rutinních laboratorních testech.
Pacienti nejsou dehydratovaní, nemají hypoglykemii ani hyperamonemii. (2, 39, 41)
Ve většině případů, kdy byla nemoc včas diagnostikována a za předpokladu, že nemocní
dodržují daný režim, jsou prokázány dobré výsledky. Během života však může dojít
k akutnímu zhoršení stavu, k intoxikaci a neurologickým potížím. Komplikace vzniklé
v takovém období jsou reverzibilní, nezanechávají žádné trvalé následky. Není tomu tak
v případě, pokud ke komplikacím dochází v období vývoje mozku. To má za následek
celoživotní neurologické a behaviorální potíže - dochází k neuronální hypoplazii,
nedostatečnému vývoji synapsí a nedostatečné myelinizaci. U starších dětí a dospělých bývají
projevy nemoci odlišné. Příznakem může být porucha spánku, halucinace, nechutenství,
nauzea, vomitus, hyperaktivita, změny nálad či snížení kognitivních schopností. (2, 41)
Pacienti jsou povinni dodržovat stanovený režim, který je založen na nahrazení proteinů ve
stravě směsí aminokyselin bez valinu, leucinu a isoleucinu. Dlouhodobé dodržování speciální
diety a příjem komerčně vyráběných přípravků vede k deficitu esenciálních mastných kyselin,
zejména v membráně erytrocytů. Lidé trpící MSUD mají nízkou hladinu ω-3 mastných
kyselin, dokosahexaenové a eikosapentaenové kyseliny, a zároveň zvýšený poměr ω-6/ω-3
mastných kyselin. Také příjem některých mikronutrientů nedosahuje doporučených hodnot,
týká se to především zinku, jódu, hořčíku, manganu, chromu a selenu. Příjem dosahuje pouze
60-70 % z předpokládané potřeby. (2, 41)
Cílem celoživotní terapie je udržet postprandiální plazmatickou koncentraci BCAA
v daném rozmezí (leucin 80-200 µmol/l, isoleucin 40-90 µmol/l, valin 200-425 µmol/l). Když
hladiny těchto tří aminokyselin v plazmě klesnou k normě, lze tyto aminokyseliny v dietě
obnovit v takových množstvích, která nikdy něpřesahují metabolickou potřebu. U klasické
těžké formy je požadavek na příjem leucinu v rozmezí 300-400 mg/den, což je asi 50-60 %
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leucinu přijímaného zdravým novorozencem. Příjem valinu a isoleucinu je přibližně
200-250 mg/den. Občas je nutné malé množství valinu a isoleucinu (100-200 mg/den) přidat
do stravy, jelikož tolerance leucinu je nižší než v případě zbylých dvou větvených
aminokyselin. (2, 39)
Pokud jsou plazmatické hladiny BCAA a jejich α-ketokyselin vysoké, musí být navráceny
do stanoveného rozmezí. Vysokoenergetická parenterální či enterální výživa není sama o sobě
dostatečně účinná pro rychlé snížení plazmatické hladiny leucinu. K odstranění toxicky
působících látek se užívá kontinuální transfúze krve, hemodialýza či hemofiltrace. (39)
Význam v léčbě může mít i užívání thiaminu v dávce 5 mg/kg/den po dobu minimálně tří
týdnů. U některých pacientů se může zlepšit tolerance BCAA, nicméně normální tolerance
leucinu se nikdy nedosáhne. (39)

3.2 KLASICKÉ ORGANICKÉ ACIDURIE
Mezi tuto skupinu onemocnění se řadí izovalerová, propionová a methylmalonová
acidurie. Typickým symptomem je metabolická acidóza (pH < 7,30), ketonurie, dehydratace
a hepatomegalie. Pokud je stav mírný, ketoacidóza reaguje na symptomatickou terapii. Stálým
typickým nálezem je hyperamonemie. Jestliže je amoniak > 800 µmol/l, může dojít
k respirační alkalóze. Často se objevuje hypokalcemie (< 1,7 mmol/l) a hyperlaktacidemie
(3-6 mmol/l). Glykemie může být v normě, zvýšená i snížená. (39)
3.2.1

Izovalerová acidurie

Izovalerová

acidurie

je

způsobena

nedostatkem

izovaleryl-CoA

dehydrogenázy.

Izovaleryl-CoA se tedy kumuluje a je hydrolyzován na izovalerovou kyselinu, která je
vylučována močí a potem. Charakteristickým znakem nemoci je „sýrovitý “zápach dechu
a tělních tekutin po požití většího množství bílkovin. (2, 39)
Cílem nutriční podpory je udržet moč bez izovalerátu a 3-hydroxy-izovalerátu. Při přísném
omezení proteinů nemocný užívá aminokyselinovou směs bez obsahu leucinu. Během
prvního roku života může být příjem leucinu postupně zvýšen na množství 800 mg/den.
Následně se příjem může zvyšovat a většina dětí toleruje příjem 20-30 g/den, což je
dostatečné k zajištění normálního růstu a vývoje. Mimo jiné se v akutních stavech podávají
infuze glukózy a bikarbonátu. (39, 42)
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U pacientů dochází ke kumulaci toxinů v organismu a je třeba je odstranit transfuzí.
Účinnou léčbou je i orální podání L-glycinu (150-300 mg/kg/den) a L-karnitinu
(50-100 mg/kg/den). Konjugací izovalerátu s karnitinem vznikne izovaleryl-karnitin. Dále se
také v organismu hromadí 3-hydroxyvalerová kyselina a N-izovalerylglycin. Dvě jmenované
sloučeniny umožňují přeměnu vysoce toxického izovalerátu na netoxické sloučeniny, které se
vylučují močí. Pokud je pacient ve stabilizovaném stavu, je na místě zvážit, zda pacient
terapii vážně potřebuje. Této metody se využívá především při metabolické krizi, kdy se
hromadí acyl-CoA a zvyšuje se potřeba detoxikačních činitelů. (39)
Prognóza je lepší než u ostatních organických acidurií. Je nutné nemoc včas
diagnostikovat, zahájit léčbu a následně dlouhodobě dodržovat nutriční doporučení. (39)
3.2.2

Methylmalonová acidemie

Methylmalonová acidemie je způsobena nedostatkem methylmalonyl-CoA mutázy,
enzymu závislém na adenosyl-kobalaminu jako koenzymu. Snížení aktivity mutázy vede
k výraznému navýšení množství methylmalonátu v plazmě a moči, neprobíhá jeho přeměna
na propionyl-CoA a následně na sukcinyl-CoA. Jelikož lze methylmalonát efektivně vyloučit
močí, spočívá prvotní péče u postižených novorozenců v rehydrataci a podpoře anabolismu.
Ke zlepšení stavu napomáhá rychlé odstranění toxické látky z organismu. (2, 39)
Existuje více forem MMA. Některé novorozenecké formy jsou vitamin B12-responzivní,
v tomto případě mají pacienti mírné obtíže a výsledky léčby jsou uspokojivé. Někdy pacient
odpovídá na farmakologické dávky vitaminu B12, jindy vyžaduje suplementaci v dávkách
1 mg/den. Naopak, pacienti B12-neresponzivní mají těžké komplikace a objevují se u nich
encefalopatie. Pokud pacient přežije prvotní stadium, v průběhu rozvoje nemoci se objevují
nutriční problémy, poruchy růstu, neurologické komplikace a vývojové zpoždění. Kromě
těchto potíží se mohou rozvinout i ledvinné a srdeční problémy díky přetrvávající kumulaci
organických kyselin. (2, 39)
Vzhledem k tomu, že se jedná o defekt v metabolismu valinu, nutriční léčba může být
založena na monitorování příjmu valinu ve stravě. U novorozenců během refeeding fáze je
množství valinu hlídáno a průběžně navyšováno na 220-250 mg/den po dobu 5-7 dnů
v závislosti na klinickém stavu, tělesné hmotnosti a biochemických výsledcích. Během
následujících let se příjem valinu pohybuje v rozmezí 350-700 mg/den, což představuje
5-10 g proteinů/den. Avšak většina pacientů vystačí s dodržováním mírné proteinové diety.
(39)
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Kromě toho existuje několik činitelů, které ovlivňují hladinu methylmalonátu zejména
v moči. Mezi takové faktory se řadí příjem bílkovin, katabolický stav, související metabolické
dekompenzace, renální funkce a hladina vitaminu B12. (43)
3.2.3
PA

Propionová acidemie
je

způsobena

nedostatkem

propionyl-CoA

karboxylázy,

mitochondriálního

biotin-závislého enzymu, který se podílí na přeměně propionyl-CoA na sukcinyl-CoA.
Propionyl-CoA vzniká jako meziprodukt katabolismu valinu, isoleucinu, methioninu, treoninu
a mastných kyselin s lichým počtem uhlíků. (40) Jelikož je propionyl-CoA společným
metabolitem valinu a isoleucinu, dochází k narušení katabolismu obou aminokyselin. Toto
může být principem nutriční léčby, ta je založena na monitorování příjmu valinu a isoleucinu
ve stravě. Z důvodu křížení katabolismu dvou výše zmiňovaných BCAA, u pacientů s PA se
objevují podobné příznaky jako u pacientů s B12-neresponzivní MMA. (39, 44)
PA se vyznačuje výrazně zvýšenou koncentrací volného propionátu v krvi a moči.
Nicméně, přítomnost propionátu není podmínkou. V tomto případě je diagnóza založena na
přítomnosti

několika

vedlejších

produktů,

mezi

něž

patří

propionyl-karnitin,

3-hydroxypropionát a methylcitrát. Hromadění propionyl-CoA a dalších sloučenin má
inhibiční efekt na různé dráhy látkové výměny, způsobuje nedostatek karnitinu a syntézu
abnormálních mastných kyselin. (39)
Vylučování kyseliny propionové je zanedbatelné, neexistuje žádná cesta k dostatečnému
vyloučení této toxické látky močí. Jsou nutné jisté exogenní postupy detoxikace. Jednou
možností je chronické perorální podávání L-karnitinu (100 mg/kg/den). Tato metoda se zdá
být účinná nejen pro prevenci deplece karnitinu, ale také pro exkreci propionyl-karnitinu
močí, dochází tedy ke snížení toxicity propionátu. (39)
U pacientů s PA i MMA lze využít terapii metronidazolem. Metronidazolem je
antibiotikum, které inhibuje anaerobní střevní mikroflóru, která se podílí na produkci
propionátu. (39)

3.3 3-METHYLKROTONYLGLYCINURIE
Je hlášeno několik desítek případů. Je větší počet asymptomatických jedinců, z nichž
většina jsou sourozenci symptomatických pacientů. Klinické příznaky jsou variabilní.
U některých se objevují těžké záchvaty již od narození, u jiných se během prvních dnů po
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odstavení objevují problémy s krmením, dítě se špatné vyvíjí, objevují se záchvaty vedoucí
k mikrocefalii a vývojovému zpoždění. (39)
Jedná se o poruchu katabolismu leucinu, defektní je biotin-dependentní enzym
3-methylkrotonyl-CoA karboxyláza. Díky tomuto bloku se akumuluje 3-methylkrotonylglycin
3-methylkrotonová kyselina.. Diagnóza se opírá o charakteristický nález organických kyselin
v moči, s obrovským vylučováním 3-hydroxyizovalerátu a 3-methylkrotonylglycinu. (39, 45)
Dlouhodobá léčba je založena na dietě s mírným omezením proteinů (0,75-2 g/kg/den).
Glycinová (175 mg/kg/den) a karnitinová (100 mg/kg/den) terapie zaměřená na zvýšení
exkrece konjugátů glycinu a karnitinu jsou komplementární detoxikační prostředky. Špatná
prognóza popsaná u pacientů s neonatálními záchvaty může být způsobena pozdní diagnózou
a léčbou. (39)

3.4 MALONOVÁ ACIDURIE
Je popsáno jen několik novorozenců s malonovou acidurií. Toto onemocnění je způsobené
deficitem malonyl-CoA dekarboxylázy. Nemoc je prezentována progresivní letargií,
hypotonií a hepatomegalií provázenou metabolickou acidózou, mírnou hyperamonemií,
u některých pacientů se objevuje hypoglykemie či hyperlaktacidemie. Typickým nálezem je
kyselina malonová a methylmalonová v moči.

Nejsou stanovena žádná pravidla léčby

a prognózy. Obvykle se ordinuje nízkotučná a vysokosacharidová dieta spojená se
suplementací L-karnitinu (100 mg/kg/den). (39)

3.5 HYPERVALINÉMIE
Jedná se o vzácnou metabolickou nemoc, kdy je zvýšená hladina valinu v plazmě, nikoli
však leucinu a isoleucinu. Příčinou je neschopnost transaminovat valin na α-ketoizovalerát.
Transaminace zbylých dvou větvených aminokyselin probíhá v pořádku. (2)
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4

VĚTVENÉ AMINOKYSELINY
AMINOKYSELINY V LÉČEBNÉ VÝŽIVĚ
Větvené aminokyseliny mají bezesporu velmi významnou roli v léčebné výživě. Jejich

nutriční důležitost byla objevena v 50. letech minulého století Rosem, který dokázal, že pro
příznivou dusíkovou bilanci je nezbytné adekvátní množství
množství rozvětvených aminokyselin.
V 70. letech minulého století byl prokázán důležitý vliv BCAA na metabolismus proteinů,
sacharidů i lipidů. (46)
Větvené aminokyseliny se uplatňují v několika oblastech léčebné klinické výživy. Obecně
platí, že se užívají u pacientů v katabolickém stavu a v případech, kdy jsou zvýšenéé nároky na
přísun energie a proteinů.
protein . Katabolick
K
ický stavm je doprovázen negativní dusíkovou bilancí, ta
ta
odráží zvýšenou degradaci a ztráty bílkovin. V rámci stresového katabolismu nejsou
optimálně využívány sacharidy a lipidy jako energetický substrát, jako zdroj energie jsou
využívány odbourávané aminokyseliny.
aminokyseliny. (9) Největší množství rozvětvených aminokyselin se
metabolizuje extrahepatálně
extrahepatálně ve svalech (cca
(
55 %) a tento podíl se při metabolických
dekompenzacích v organismu zvyšuje. (46) Při katabolismu také klesá
klesá hladina plazmatických
bílkovin, zhoršují se reparační procesy, snižuje se tvorba protilátek, což vede k rozvoji
infekcí. Dochází k úbytku aktivní svalové
hmoty

a

oslabení

dýchacích

svalů.
svalů.

Katabolismus BCAA v kosterní svalovině
svalovině
je spojen se zvýšeným výdejem BCKA do
extracelulární tekutiny, zvýšenou oxidací
oxidací
BCAA

ve

svalech

koncentrací

BCAA

a

se

sníženou

v extracelulární

tekutině. Tyto metabolické
metabolické změny nejsou
spojeny s výraznými změnami v obratu
proteinů..
Obr. 7 Schéma účinku hyperamonemie na
metabolismus
větvených
aminokyselin
v kosterní svalovině (26)
Amoniak je v kosterním
kosterním svalu detoxikován syntézou glutaminu
z glutamátu. Přednostní zdroj dusíku pro syntézu glutamátu
z α--KG
KG jsou BCAA. V důsledku toho dochází k poklesu
koncentrace BCAA v extracelulární tekutině.
ECF - extracelulární tekutina, BCAA - větvené aminokyseliny,
aminokyseliny,
BCKA - ketokyseliny větvených aminokyselin, BCA-CoA
BCA
acyl CoA větvených aminokyselin, α-KG - α -ketoglutarát,
acyl-CoA
ketoglutarát, Glu glutamát, Gln - glutamin, Ala - alanin, 1 - aminotransferáza
větvených aminokyselin, 2 - dehydrogenázy ketokyselin
větvených aminokyselin, 3 - glutaminsyntetáza

Účinek

amoniaku

se
se

více

projeví u svaloviny
oviny s vysokým obsahem
bílých vláken. (26)
Větvené aminokyseliny mají také
také
vztah

k metab
metabolismu
olismu

alaninu

a glutaminu, poskytují dusík pro jejich
syntézu. Alanin přenáší α-aminoskupinu
aminoskupinu
mezi

kosterním

svalstvem

a

játry,

glutamin zprostředkovává přenos mezi
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kosterní svalovinou a ledvinami. Dá se tedy říci, že rozvětvené aminokyseliny sekundárně
regulují přenos aminoskupin mezi periferními a viscerálními tkáněmi. Alanin a glutamin jsou
také klíčovými substráty pro glukoneogenezi. (46)
Všechny tři větvené aminokyseliny mají vliv na pokles katabolických procesů a přispívají
k proteosyntéze. Exogenní přívod (cca 21 g) tlumí svalovou proteolýzu při kritických stavech.
(7) Největší protein šetřící efekt byl popsán u α-ketoanaloga leucinu. Vysoké koncentrace
BCAA působí i na metabolismus sacharidů, mají inhibiční vliv na glukoneogenezi. (46)
Z výše popsaných údajů vyplývají oblasti aplikace aminokyselin s větveným řetězcem.
Největší využití nachází u pacientů s hepatálním onemocněním, kdy je snížená funkce jater.
Využívá se oxidace větvených aminokyselin v kosterní svalové tkáni. Další oblastí, kde se
užívají přípravky obohacené o BCAA, je u pacientů s respirační insuficiencí. Větvené
aminokyseliny se zapojují i do metabolismu v mozkové tkáni, tudíž jsou aplikovány i při
určitých neurologických stavech. Chrání mozek před nadměrným vychytáváním aromatických
aminokyselin a následným rozvojem encefalopatie. Větvené aminokyseliny mohou být
indikovány i při nefrologických onemocněních a těžkých stresových situacích. (7)

4.1 JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ
Při hepatálních onemocněních játra nemohou zcela plnit svoji funkci, dochází k rozvratu
vnitřního prostředí. Typická je elevace jaterních testů, poruchy srážlivosti a často
i mozkových funkcí. U většiny jaterních onemocnění v krvi stoupá hladina amoniaku,
aromatických aminokyselin a glutaminu. Naopak hladina větvených aminokyselin je snížená.
Amoniak vznikající v organismu rozkladem urey a glutaminu je vychytáván svaly
a detoxikován

syntézou

glutaminu

z glutamové

kyseliny.

Deficit

glutamátu

vede

k zintenzivnění katabolismu BCAA, což vede ke snížení hladiny větvených aminokyselin.
(47) Mechanismus, kterým dochází k poklesu BCAA v plazmě, je stále nejasný. Příčinou by
mohla být změna buněčného vychytávání a metabolismu aminokyselin ve tkáních. Je známo,
že Kupfferovy a Itovy buňky využívají větvené aminokyseliny jako energetický substrát.
Jejich aktivace u jaterních onemocnění zřejmě přispívá k poklesu BCAA. Také hormonální
změny (porucha odbourávání hormonů játry) mohou ovlivňovat plazmatickou hladinu této
skupiny aminokyselin.

(48) Příčinou zvýšené hladiny AAA je porušená schopnost tyto

aminokyseliny detoxikovat, jelikož enzym pro jejich oxidaci se nachází pouze v játrech.
Redukcí funkčního jaterního parenchymu klesá oxidace AAA, ale je stále zachována.
Hromadění AAA v krvi je spíše důsledkem vystupňované proteolýzy než dietního přívodu či
29

nutriční léčby. (48) Abnormality v koncentracích BCAA a AAA bývají vyjádřeny jako
molární poměr, fyziologické rozmezí je 3,0-3,5. U pacientů s jaterním onemocněním je tato
hodnota nižší. (47)
Forma nutriční podpory závisí na stupni jaterního postižení a také na přítomnosti
encefalopatie. K zajištění vyrovnané dusíkové bilance je nutný dostatečný energetický příjem
(30-35 kcal/kg/den) stejně jako odpovídající přívod bílkovin v množství 1,0-1,5 g/kg/den.
Všeobecně je doporučováno upravit poměr aminokyselin ve prospěch větvených, vynechat
aromatické a přidat esenciální aminokyseliny. (49)
U pacientů, kteří netolerují denní příjem bílkovin ve výši 1,0 g/kg/den, může být příjem
bílkovin snížen na 0,5 g/kg/den, ačkoli by se tomuto postupu mělo předcházet V této situaci
může být dosaženo pozitivní dusíkové bilance a zvýšeného přísunu dusíku suplementací
BCAA v dávce 0,25 g/kg/den, aniž by došlo k rozvoji encefalopatie.

Dlouhodobá

suplementace BCAA vede ke zlepšení funkce jater. (28) BCAA se uplatňují jako energetický
substrát, jelikož nezávisle na játrech dávají vzniknout ketolátkám jako zdroji energie. Spíše se
však využívá jejich účinek farmakologický. V současnosti existují orgánově specifické
formule jak pro parenterální, tak enterální výživu. (49)
BCAA mohou podpořit zlepšení stavu tím, že podporují detoxikaci amoniaku, korigují
plazmatickou nerovnováhu aminokyselin a snižují přísun aromatických aminokyselin do
mozkové tkáně. Podpora detoxikace amoniaku spočívá ve zvýšení syntézy glutaminu
v kosterní svalovině a mozku. Větvené aminokyseliny by měly pomoci při normalizaci
aminokyselinového plazmatického profilu a snížení přísunu AAA do mozku. (47)
Normalizace hladiny BCAA vede ke zvýšení proteosyntézy, jelikož tyto aminokyseliny jsou
pro tvorbu bílkovin nezbytné. Inkorporace AAA do nově se tvořících bílkovin přispívá
k poklesu jejich plazmatické hladiny. (48)
U některých jaterních onemocnění je běžná inzulinorezistence a hyperinzulinemie.
Zvýšená hladina inzulinu vede ke zvýšenému vychytávání BCAA svaly a tukovou tkání.
Snížení hladiny BCAA u jaterních onemocnění je zřejmě multifaktoriální. Jejich
metabolismus je intenzivní v celém organismu, zvýšení o pouhé 1 % významně sníží
plazmatickou koncentraci BCAA. (48)
Suplementace větvenými aminokyselinami se u hepatálních onemocnění používá zejména
ve třech oblastech. Slouží k prevenci a léčbě jaterní encefalopatie, jaterní kachexie a také
podporuje reparaci a regeneraci jaterní tkáně. Mnohé studie poukazují na to, že suplementace
BCAA zlepšuje kvalitu života a podporuje přežití pacientů s jaterní nemocí. (47)
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4.1.1

Cirhóza jater

Cirhóza je chronické, katabolické onemocnění spojené s proteino-energetickou malnutiricí,
metabolickými a hormonálními poruchami. Všechny tyto poruchy se odráží v metabolismu
aminokyselin a bílkovin. (48) Cirhóza je často spojována se zvýšeným endogenním tokem
leucinu, což je ukazatel odbourávání proteinů a oxidace leucinu, a dále je spojován se
sníženou postprandiální proteosyntetickou reakcí. (50)
Jako u jiných jaterních poruch je u cirhózy přítomna nízká hladina BCAA a naopak vysoká
AAA. Patogeneze snížení plazmatické hladiny BCAA u jaterní cirhózy nebyla po mnoho let
jasná. Nyní se zdá být příčinou hyperamonemie. Ke zvýšení hladiny BCAA u cirhotiků může
dojít současným užíváním betablokátorů. (47, 48)
U pacientů s cirhózou je často vyžadováno zavedení parenterální či enterální výživy,
mohou být podávány standardní roztoky. (28) Přednostně se však aplikují roztoky s obsahem
BCAA v dávce 1,0-1,5 g/kg/den. (51) Preparáty obohacené o BCAA obsahující většinou
cca 35 % celkových aminokyselin ve formě BCAA, mohou být užívány u pacientů, kteří
netolerují zvýšení příjmu proteinů dietou. Zatímco 40 g standardního proteinu přijímaného
dietou tolerováno nebylo, 80 g aminokyselin podávaných formou roztoku obohaceného
o BCAA bylo snášeno dobře. (52)
Využitím větvených aminokyselin v terapii jaterní cirhózy se zabývala řada studií. Existují
klinické důkazy o účinnosti léčby pomocí suplementace BCAA u pacientů s jaterní cirhózou.
Uvádí se, že BCAA suplementace zvyšuje sérový albumin a zlepšuje kvalitu života. (53)
Zvýšení průměrné sérové hladiny albuminu se projevilo při aplikaci BCAA, a to bez ohledu
na příjem energie a bílkovin. Léčba trvala 12-24 týdnů, během této doby výskyt ascitu a otoků
výrazně

poklesl

v

celkové

populaci

pacientů.

Současné

údaje

naznačují,

že

anti-hypoalbuminemický účinek léčby BCAA u pacientů s jaterní cirhózou je nezávislý na
příjmu dietou. (54) V této souvislosti je třeba uvést, že dlouhodobá perorální suplementace
s obsahem BCAA v nočních hodinách zlepšila v některých případech dusíkovou bilanci.
Došlo ke zlepšení hladiny sérového albuminu a k úpravě energetického metabolismu. (55)
Horst et al. ve své studii srovnávají účinek perorálně přijímaných BCAA s příjmem proteinů
stravou u cirhotických pacientů. Perorální doplňky a bílkoviny přijímané stravou byly stejně
účinné při obnovení dusíkové bilance z negativní na pozitivní u všech pacientů. (56)
Je doloženo, že roční podávání BCAA vedlo ke snížení mortality, snížení počtu
hospitalizací u pacientů s pokročilou jaterní cirhózou a také došlo ke snížení progrese
jaterního selhání. (53) To potvrdila i jiná studie, kdy pacientům s jaterní cirhózou a PEM byla
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podávána enterální výživa s BCAA. Došlo k poklesu mortality během pobytu v nemocnici
(mortalita 12 %). Naopak u pacientů na běžné dietě mortalita dosahovala hodnot až 47 %.
(52) Millikan et al. sledovali efekt podávání BCAA roztoku na dusíkovou bilanci
a plazmatickou koncentraci aminokyselin

u pacientů s cirhózou a subklinickou jaterní

encefalopatií. Dospěli k závěru, že BCAA formule v adekvátních dávkách může zvrátit
negativní dusíkovou bilanci. Nicméně, rovněž byl patrný výrazný pokles tyrosinu a cystinu
v séru, ke kterému došlo do 48 hodin od nástupu léčby. Klinický význam tohoto nálezu je, že
podávaná výživa může být nedostatečná jako jediný zdroj bílkovin při pokročilém jaterním
selhání. (57) Nicméně i přes výše zmiňované výsledky studií existují i kritické pohledy na
tuto praxi při léčbě cirhózy. Výsledky jiných studií údaje o profylaktickém či terapeutickém
účinku zvýšeného příjmu BCAA popírají. (14) Pro potvrzení účinnosti léčby je třeba
optimalizovat podmínky suplementace, jako je dávka, čas podání a využití energie. (53)
4.1.2

Selhání jater

Charakteristickým projevem je porucha detoxikace a pokles proteosyntézy v játrech, což se
projeví koagulopatií a hypoalbuminemií. V důsledku tohoto stavu často vzniká ascites.
Typickým symptomem je i portální hypertenze, jež způsobuje exsudativní enteropatii.
V důsledku ztrát plazmatického albuminu se zhoršuje ascites a zvyšuje se proliferace bakterií
v tlustém střevě, které z bílkovin pronikajících do střevního lumen uvolňují pro mozek
toxický amoniak. Tato hyperamonemie je spoluodpovědná za vznik encefalopatie. (58)
Jako u jiných hepatálních onemocnění je pro selhání jater charakteristický pokles hladiny
BCAA a naopak nárůst AAA, a to díky snížené schopnosti tyto aminokyseliny metabolizovat.
(47) U nemocných s jaterním selháním je nutné se vyhnout hladovění, aby nedocházelo
k vystupňované proteolýze a tím k hromadění AAA. I když se omezí AAA v dietě, tvorba
stále pokračuje a to díky vystupňované proteolýze. Dodržování nízkobílkovinné diety není
tedy řešením. U jaterních selhání je běžná hyperinzulinemie a inzulinová rezistence. (48)
Pacientům s jaterním selháním se podávají speciální aminokyselinové směsi určené pro
hyperkatabolické stavy a orgánová selhání. Jsou vhodné pro pacienty s jaterní insuficiencí,
jaterní encefalopatií a pro pacienty v jaterním kómatu. Normalizují výkyv hladiny
aminokyselin vyvolaných cirhózou. Směsi obsahují zvýšené množství BCAA. Zároveň je
snížen obsah aromatických a sirných aminokyselin. Pro zvýšení detoxikační schopnosti pro
amoniak je zvýšen obsah argininu. (59)
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4.1.2.1 Akutní jaterní selhání
Akutní selhání jater je onemocnění s vysokou mortalitou při konzervativní léčbě. (60)
Příčinami akutního selhání bývají nejčastěji otravy a záněty (cholangitida a virová hepatitida).
Charakteristickým znakem nemoci je rychlý nástup s rozvojem ikteru, jaterní encefalopatie
a koagulopatie. (58)
U akutního jaterního selhání trojnásobně stoupá proteosyntéza (vzrůst proteinů akutní
fáze), vzrůstá pool volných aminokyselin, avšak albumin výrazně klesá. Tento stav není na
rozdíl od traumatu provázen vyšší oxidací aminokyselin v poškozených játrech. (23)
V případech akutního selhání jater je důvodem podávání BCAA prudký nárůst plazmatické
koncentrace AAA a jejich nedostatečná oxidace v játrech. Ačkoli je schopnost oxidace
aminokyselin snížená, pacienti jsou schopni tolerovat až 60 g proteinů denně. (61) V klinické
praxi mohou být použity k dosledování využitelnosti substrátu plazmatické hladiny laktátu,
glukózy, amoniaku a triglyceridů. V klinické praxi existují v celé Evropě značné rozdíly.
V některých zemích se užívají standardní aminokyselinové roztoky. Avšak pokud jsou
dostupné preparáty s obsahem BCAA, měly by být použity právě ty. (28)
4.1.2.2 Chronické jaterní selhání
Nejčastější příčinou vzniku chronického jaterního selhání je jaterní cirhóza, poruchy
cirkulace či nádorová onemocnění. Jaterní selhání může být vyvolané i těžkou poruchou
nutrice, např. při steatóze jater. (58)
Léčba spojená s aplikací BCAA je účinnější při chronickém poškození jater
s hyperamonemií a nízkým poměrem BCAA/AAA. Zatímco při akutním zranění či exacerbaci
chronického jaterního onemocnění může být příjem BCAA škodlivý. MacLean et al. ve své
studii poukázali na zvýšení produkce amoniaku v kosterní svalovině, a to v případě, kdy se
plazmatická hladina BCAA nacházela v nefyziologickém rozmezí a byla navozena
suplementací. (62)
Další benefity užívání BCAA uvádí ve své studii Mager, kdy popisuje příznivé účinky
suplementace větvenými aminokyselinami u kojenců a dětí s chronickým onemocněním jater.
Výsledkem bylo významné zlepšení v oblasti růstu a dusíkové bilance, což naznačuje, že jsou
zvýšeny požadavky BCAA u chronického onemocnění jater. (63)
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4.1.3

Jaterní encefalopatie

Jaterní encefalopatie je vážná neuropsychiatrická porucha spojená s chronickým či akutním
selháním jater. Změny vyvolané poruchou funkce jater vedou ke kumulaci látek, jež jsou za
normálních okolností detoxikovány v játrech. Látky přispívající k rozvoji jaterní encefalopatie
jsou AAA, mastné kyseliny s krátkým řetězcem, γ-aminomáselná kyselina (GABA),
merkaptany, atd. Největší podíl je připisován amoniaku, i když není přesně znám
mechanismus působení. Hyperamonemie může nepřímo přispět k jaterní encefalopatii
poklesem

hladiny

BCAA

v krvi

a

změnami

v

transportu

aminokyselin

přes

hematoencefalickou bariéru. (47)
Podávání výživy se zvýšeným obsahem větvených aminokyselin může zlepšit jaterní
encefalopatii tím, že podporují detoxikaci amoniaku, korigují plazmatickou nerovnováhu
aminokyselin a snižují přísun aromatických aminokyselin do mozkové tkáně. Podpora
detoxikace amoniaku spočívá ve zvýšení syntézy glutaminu v kosterní svalovině a mozku.
Větvené aminokyseliny by měly pomoci při normalizaci aminokyselinového plazmatického
profilu a snížení přísunu AAA do mozku. (47) Pokud se plazmatické koncentrace
aminokyselin ustálí ve fyziologickém rozmezí, dojde ke zlepšení jaterní encefalopatie. (64)
Větvené aminokyseliny by měly působit také na změny v metabolismu aminokyselin, spočívá
to ve snaze ovlivnit činnost GABA receptoru. (60) BCAA se uplatňují také v kompetitivní
inhibici transportu tyrosinu a tryprofanu přes hematoencefalickou bariéru. V mozku se pak
snižuje syntéza falešných neurotransmiterů odpovědných za projevy jaterní encefalopatie.
(48)
Vliv aplikace BCAA na zlepšení jaterní encefalopatie je i přes výše uvedená tvrzení
kontroverzní.

Zatímco některé studie neprokázaly žádné zlepšení při aplikaci BCAA

v porovnání s polymerní výživou, jiné naopak dokázaly jasné zlepšení. V metaanalýze pěti
studií používajících intravenózní BCAA infuze k léčbě hepatální encefalopatie se stav
pacientů výrazně zlepšil, ale ve dvou z těchto studií došlo k nárůstu mortality. (65) Naopak
DerSimonian ve své metaanalýze poukazuje na zlepšení morbidity i mortality při parenterální
výživě obohacené o BCAA. (66) Systematické review 11 randomizovaných studií poukázalo
na fakt, že aplikace BCAA zlepšuje průběh jaterní encefalopatie především při podání
enterální výživy u pacientů s chronickou jaterní encefalopatií. (53) Suplementace BCAA
u pacientů s jaterní encefalopatií by mohla mít větší efekt u pacientů s chronickým
poškozením jater, hyperamonemií a nízkou plazmatickou koncentrací BCAA než u pacientů
s akutním jaterním onemocněním, kde se často rozvíjí hyperaminoacidemie. Je důležité zjistit,
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nejen jak BCAA působí na jaterní encefalopatii, ale také na hladinu amoniaku a aminokyselin
v tělních tekutinách. (47) I přes nejasné výsledky některých studií je dle ESPEN z roku 2009
doporučováno obohacovat výživu o BCAA při podávání proteinů v dávce 1,2-1,5 g/kg/den,
přičemž nedochází k navození encefalopatie. (67)

4.2 LEDVINNÉ ONEMOCNĚNÍ
Ledviny jsou intenzivně zapojeny do metabolismu bílkovin, včetně degradace a syntézy
bílkovin. Mají klíčovou roli v udržování acidobazické rovnováhy přes hydrolýzu glutaminu
a vylučování amoniaku. (68)
U pacientů s onemocněním ledvin jsou v rámci léčby podávány esenciální aminokyseliny
a ketoanalogové doplňky v kombinaci s nízkoproteinovou dietou. Ve většině studií nebyly
BCAA a BCKA užívány samostatně, ale ve spojení s dalšími esenciálními aminokyselinami
(EAA). Z tohoto důvodu nelze studovat působení větvených aminokyselin a jejich ketoanalog
odděleně. Přípravky obohacené o BCAA a BCKA jsou obvykle podávány pacientům
s těžkým chronickým selháním ledvin s cílem snížit příjem proteinů, zatímco bude zachován
nutriční stav. (68)
4.2.1

Chronické selhání ledvin

Jedná se o ireverzibilní konečné stádium různých onemocnění ledvin, kdy dochází
k zadržování

metabolitů

vylučovaných

močí.

Pozorujeme

i

řadu

endokrinních

a metabolických poruch. Jejich rozsah závisí na příčině, která selhání vyvolala, dále na jeho
trvání, stavu výživy pacienta a na terapeutickém postupu (dieta, dialýza). (59) Nutriční
intervence u nemocných s chronickým selháním ledvin má za cíl stabilizaci nutričního stavu,
oddálení progrese onemocnění, minimalizaci uremické toxicity a zabránění katabolismu, což
není jednoduché při dialyzačních metodikách spojených se značnými ztrátami aminokyselin
(u hemodialýzy) či přímo proteinů (při peritoneální dialýze), chronickým zánětlivým
procesem a také omezením příjmu tekutin, draslíku a fostátů. (69)
Během selhání ledvin se objevují jisté abnormality v metabolismu BCAA a jejich
ketoanalog. Nedostatečná činnost ledvin a acidóza mají vliv na metabolismus dusíku v celém
organismu. Bylo prokázáno, že acidóza stimuluje oxidaci BCAA v renálních tubulech
zvýšením množství a aktivity BCKD. (59, 68) Výsledkem abnormálního metabolismu BCAA
a BCKA je vyčerpání větvených aminokyselin, což se odráží v nízkých plazmatických
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hladinách (koncentrace valinu < 150 µmol/l je důkazem těžké malnutrice). (46) Co se týče
leucinu a isoleucinu, plazmatické hodnoty se mění v závislosti na fázi selhání ledvin, svalové
koncentrace zůstávají během urémie normální. Stejně tak se ve fyziologickém rozmezí
nachází intracelulární koncentrace leucinu a isoleucin, naopak u valinu je hladina významně
snížená. Tento poměr se nedá upravit ani při běžné suplementaci aminokyselin a je označován
jako tzv. antagonismus rozvětvených aminokyselin. (46) Vyčerpání valinu během chronické
renální insuficience může být vysvětleno zvýšenou preferencí jeho katabolismu. (68) Zlepšení
plazmatické a intracelulární koncentrace BCAA bylo hlášeno po suplementaci BCAA
a zejména valinu během hemodialýzy, peritoneální dialýzy a po korekci acidózy. (68)
Významným
plnohodnotných

mezníkem
esenciálních

v léčbě

chronické

aminokyselin

renální

jejich

insuficience

ketoanalogy

a

bylo

nahrazení

hydroxyanalogy.

Uskutečněné studie využily mechanismu reverzibilní transaminace vybraných esenciálních
aminokyselin. Podávání bezdusíkatých uhlíkových skeletů esenciálních aminokyselin ve
formě jejich keto- a hydroxyanalogů vedlo jak k výraznému snížení příjmu exogenního
dusíku do organismu, tak k využití části dusíku retinované močoviny k aminaci těchto
aminokyselin. (46) Na rozdíl od proteinů ketoanaloga nezpůsobují vazodilatační hyperfiltraci,
a tím neaktivují profibrotizační procesy vedoucí k urychlené sklerotizaci jak v oblasti
glomerulů, tak i tubulů. (69) Ketoanaloga lze užít i u nemocných v dialyzačním léčení, a to
hlavně v počátečním údobí s cílem udržení reziduální glomerulární filtrace a diurézy a jako
podpůrný prostředek při malnutrici a hyperfosfatemii. (70) Také významně ovlivňují
kalciofosfátový metabolismus u nemocných s chronickou renální insuficiencí. Snižují
hyperfosfatemii a koncentraci parathormonu, zvyšují kalcémii, čímž příznivě ovlivňují
projevy sekundární hyperparatyreózy. Tomuto mechanismu se také přisuzuje významná role
ve zpomalení progrese chronické renální insuficience. Ketoanaloga mohou také významně
ovlivnit metabolickou acidózu a snížit inzulinovou rezistenci. (46)
Vedle ketoanalog lze podávat u nemocných s chronickou renální insuficiencí při
nízkobílkovinné dietě též přípravky esenciálních aminokyselin. Aplikace samotných
aminokyselin se však dlouhodobě příliš neosvědčila. Podávají se krátkodobě především tam,
kde je porušena metabolická aktivace ketoanalog (aminace), např. u nemocných s těžkou
jaterní lézí či v těžkém metabolickém stavu. (46) U dialyzovaných pacientů mohou mít
BCAA perorální doplňky příznivý vliv z hlediska nutričního stavu a příjmu potravy, zlepšují
chuť k jídlu. (71, 72)
Doplňky obohacené o BCAA a BCKA byly navrženy za účelem snížení dalšího příjmu
bílkovin při zachování dostatečného nutričního stavu, jelikož omezení proteinů zpomaluje
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progresi renálního selhání. (68) Vzhledem k často zvýšenému příjmu aminokyselin při
nízkobílkovinných dietách bylo také zkoumáno, zda zvýšená nálož aminokyselin nepříznivě
neovlivňuje hyperfiltraci v reziduálních nefronech. Experimentální studie ukázaly, že
výhodné aminokyselinové složení těchto přípravků naopak hyperfiltraci snižuje (nejlepší
účinek byl zaznamenán při podání aminokyselin s vyšším zastoupením aminokyselin
rozvětvených). (46) Velikost dávky ketoanalog či esenciálních aminokyselin závisí na
bílkovinném složení diety, hmotnosti nemocného a jeho nutričním stavu. Při neselektivní
nízkobílkovinné dietě obsahující 0,6 g bílkovin/kg/den se udává jako odpovídající dávka
0,1-0,2 g aminokyselin/kg/den. Celkový příjem proteinů včetně aminokyselin z ketoanalog
nesmí dlouhodobě klesnout pod 0,7-0,75 g/kg/den. K této hodnotě je nutné připočítat ztráty
proteinů např. při proteinurii. (46)
V minulosti však proběhla řada studií, z nichž většina poukazuje na příznivý efekt aplikace
esenciálních aminokyselin a jejich ketoanalog, zvláště BCAA. Aparicio et at. ve své studii
prokázal příznivý efekt suplementace esenciálními aminokyselinami a jejich ketoanalogy při
současném příjmu diety s velice nízkým obsahem proteinů (0,3 g/kg/den). U pacientů
s pokročilým renálním selháním a těžkou albuminurií došlo k výraznému snížení clearance
albuminu a k poklesu jeho exkrece, zatímco sérová koncentrace se zvýšila. (73) Garibotto
et al. navrhli novou formuli pro suplementaci aminokyselin s cílem napravit plazmatický pool
u chronické renální insuficience. Po 1 měsíci léčby roztokem s obsahem valinu, leucinu,
threoninu, serinu a tyrosinu se hladina aminokyselin zvýšila a byla normální po celou dobu
studie. Sérový albumin, transferin a nutriční antropometrické parametry byly v normě. Tento
speciálně konstruovaný aminokyselinový doplněk přidávaný do hypoproteinové stravy je
přijatelným opatřením, které může zcela kompletně opravit nerovnováhy v plazmatickém
aminokyselinovém poolu u chronické renální insuficience. (74) Hiroshige et al. se ve své
studii zabývali vlivem suplementace BCAA u anorektických pacientů s nízkou plazmatickou
koncentrací albuminu. U pacientů užívajících BCAA se do 1 měsíce zvýšil energetický příjem
a také plazmatické hladiny BCAA. Po 6 měsících se zlepšily antropometrické ukazatele,
zvýšila se hladina albuminu v krvi. Autoři studie dospěli k závěru, že normalizace nízkých
plazmatických hladin BCAA je možné docílit léčbou pomocí perorálních doplňků s obsahem
BCAA. Tím se může snížit výskyt anorexie či zlepšit celkový nutriční stav u starších
podvyživených hemodialyzovaných pacientů. (72) U pacientů s chronickým renálním
selháním bývají častým problémem poruchy spánku, včetně vysokého výskytu spánkové
apnoe. Studie ukazují na respirační stimulaci během spánku po infuzi BCAA. Stimulační
účinek na dýchání (na rozdíl od mnoha respiračních stimulancií) je spojen se zvýšeným
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množstvím REM spánku. (75) Avšak ne všechny studie poukazují na příznivé účinky.
Nedávno prováděná metaanalýza vedla k závěru, že snížení příjmu proteinů u pacientů
s chronickým selháním ledvin omezujevýskyt renální smrti přibližně o 40 % ve srovnání
s větším nebo

neomezeným příjmem

bílkovin.

Účinek

esenciálních

aminokyselin

a ketokyselin na zpomalení progrese renálního selhání však nebyl prokázán. (68) Stejně tak
nebyl pozorován žádný významný přínos aplikace ketoanalog esenciálních aminokyselin ve
studii Bernharda et al., kdy byla ketoanaloga podávána současně s nízkobílkovinnou dietou.
(76)
I přes některé nepřesvědčivé výsledky studií jsou v současnosti prokázané pozitivní účinky
konzervativní léčby spojené s aplikací esenciálních aminokyselin a jejich ketoanalog.
Suplementace esenciálními aminokyselinami a jejich ketoanalogy upravuje proteinový
a aminokyselinový metabolismus, zejména ketoanaloga leucinu působí antikatabolicky na
kosterní svalovinu. Dochází také ke snížení proteinurie, aminoacidurie a hyperlipidemie.
Naopak se zlepšuje metabolická acidóza, hypertenze, inzulinorezistence a sacharidový
metabolismus. Ovlivněn je i metabolismus vápníku a fosforu. Celkově se zpomaluje progrese
chronické renální insuficience. (68, 70)
Kontraindikací pro dietní léčbu s ketoanalogy je především nízká compliance, rozvoj
uremické symptomatologie, hyperkalcémie a závažná jaterní léze. Pro nedostatek klinických
zkušeností se nedoporučuje podávat ketoanaloga v těhotenství. (70)

4.3 RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
Nutriční péče v pneumologii představuje v našich poměrech málo zmiňovanou
problematiku. Nicméně lze najít řadu chorob, u nichž rozhodují jisté aspekty výživy. Nutriční
stav pacienta je úzce spjat s funkcí dýchací soustavy. (77)
4.3.1

Chronická obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je chronická bronchitida s projevy
obstrukce, často bývá kombinována s emfyzémem. Projevem nemoci je chronický kašel
a zhoršující se námahová dušnost. Časté bývají akutní exacerbace bronchiálního zánětu. (78)
U pacientů s CHOPN se také setkáváme v 20-40 % případů s hubnutím. Na váhovém
úbytku se podílí zvýšený energetický výdej o 15-20 % z důvodu vyšší práce dýchacích svalů,
vyšší koncentrace cirkulujících katecholaminů v krvi, anorexie, léky, kouření, aj. Dochází
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k úbytku svalové hmoty. V plazmě pak nacházíme snížené hladiny BCAA (především
leucinu), ve svalech ubývá glutamát. Nemocní se zachovalou svalovou hmotou mají vyšší
obrat bílkovin, u pacientů s úbytkem svalové hmoty se snižuje proteosyntéza. (53)
Ačkoliv několik studií ukázalo, že plazmatické koncentrace větvených aminokyselin jsou
sníženy u pacientů s CHOPN, není zcela pochopeno, jak nízké koncentrace BCAA omezují
výkon těchto pacientů. Energetický svalový metabolismus může být ovlivněn BCAA
v průběhu fyzické aktivity, kdy aminokyseliny slouží jako zdroj energie. Několik studií se
zabývalo tím, jestli změny v plazmatickém profilu aminokyselin mají vliv na metabolismus
během fyzické aktivity u pacientů s CHOPN. Kutsuzawa et al. ve své studii zkoumali, zda
plazmatické BCAA souvisejí s energetickým metabolismem při svalové práci u pacientů
s CHOPN. U pacientů byly zvýšené koncentrace glutaminu a plazmatické koncentrace BCAA
korelovaly s intracelulárním pH. Zjištění jsou v souladu s představou, že BCAA mají vliv na
svalový energetický metabolismus během cvičení u pacientů s CHOPN. (79)
U pacientů se sníženým BMI trpících CHOPN je prokázán zvýšený katabolismus
myofibrilárních proteinů a zvýšená muskulární atrofie. Koncentrace BCAA v plazmě
pozitivně koreluje s netukovou tělesnou hmotou. (80) Mnohé studie poukázaly na přínos
suplementace esenciálními aminokyselinami u pacientů s CHOPN a cystickou fibrózou, což
se projevilo stimulací anabolismu. (81) Engelegen et al. poukázali na snížení proteolýzy
a zvýšení syntézy proteinů po suplementaci BCAA u pacientů s CHOPN. Projevem
suplementace byla i změna meziorgánového metabolismu aminokyselin ve prospěch
periferních tkání. (82)
4.3.2

Respirační insuficience

Respirační selhání je definováno jako neschopnost udržet normální hladiny respiračních
plynů a zajistit adekvátní ventilaci. Příčinou bývá exacerbace chronických plicních či
mimoplicních onemocnění (CHOPN, srdeční selhání aj.). V takových případech bývá často
přítomna malnutrice, jež pacienty ohrožuje úbytkem a následně nedostatkem respirační
svaloviny. Pokud jsou nemocní napojeni na umělou plicní ventilaci, dochází k prohlubování
slabosti dýchacího svalstva. (12, 59)
Nutriční podpora u těchto pacientů musí primárně směřovat k obnově dýchacích svalů
a jejich funkci. U závažných stavů je nezbytná dostatečná suplementace bílkovin, a to až
v množství cca 2 g/kg/den. Pozitivní vliv na funkci dýchacího svalstva má přísun větvených
aminokyselin, jelikož zvyšují dechovou práci a stimulují ventilaci. (9, 59, 77) Avšak
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nekontrolovaný vysoký příjem bílkovin, zejména vysoký obsah BCAA, může vést
k neadekvátnímu zvýšení ventilace a následně k únavě respirační svaloviny, což může bránit
odpojení od respirátoru. (83)
Příčinami respiračního selhání bývají poruchy řídícího centra. Také proto byla navržena
hypotéza o účinku proteinů na toto centrum s cílem stimulovat dýchání, což by mělo vést ke
zvýšení odpovědi na hypoxii a hyperkapnii. Podkladem této teorie je ovlivnění
neurotransmiterů působením větvených aminokyselin na úrovni hematoencefalické bariéry.
To by v důsledku mohlo mít vliv na řízení respirace, které je regulováno právě
prostřednictvím daných neurotransmiterů. Několik vědců se pokusilo použít BCAA jako
prostředek terapie s cílem zvýšit ventilaci, avšak nebyl zaznamenán žádný příznivý výsledek
studií. (84)
Výkyvy ve stavu výživy významně ovlivňují prognózu pacientů s respiračním selháním.
Vzhledem k tomu, že nemocní s projevy respirační insuficience špatně snášejí metabolickou
zátěž, doporučuje se postupné zvyšování přívodu substrátů. Realimentace a replece zásob
proteinů proto u těchto pacientů trvá zřetelně delší dobu. (29)

4.4 ONKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ
Charakteristickým rysem onkologického onemocnění je váhový úbytek. Ten je provázen
ztrátou apetitu, zvýšenou oxidací větvených aminokyselin a katabolismem svalových bílkovin
díky zvýšené proteolýze a snížené proteosyntéze. Již zmíněná zvýšená oxidace BCAA spolu
s jejich nadměrným příjmem rakovinovými buňkami vede k depleci větvených aminokyselin.
Deficit větvených aminokyselin a zvýšené vychytávání tumory vedlo ke vzniku dvou
odlišných hypotéz pro léčbu s cílem zlepšení kvality života. Jeden model využívá deplece
BCAA jako terapie pro onkologické pacienty. Podstatou je tvrzení, že nedostatek BCAA je
více škodlivý pro nádorové buňky než pro organismus jako celek vzhledem k vyšší potřebě
BCAA nádorovými buňkami. Tato terapie byla aplikována v praxi, kdy byl prokázán příznivý
efekt deplece valinu v potlačení růstu hepatomu a nádorů prsu. Nevýhodou této terapie jsou
závažné nežádoucí účinky dané možnou zvýšenou citlivostí pacienta, kdy je větším
potenciálním rizikem deplece aminokyselin než samotný nádor. Proto byl navržen jiný
postup, a to suplementace esenciálními aminokyselinami. Tato praxe je založena na
předpokladu, že BCAA jsou neustále přítomny v koncentracích podporující růst nádoru, další
suplementace může jen pomoci ve zlepšení zdravotního stavu. Léčba BCAA byla mnoha
studiemi shledána prospěšnou. (85)
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Přípravky s vyšším obsahem větvených aminokyselin jsou užívány v parenterální výživě
s cílem zlepšit dusíkovou bilanci. Tayek et al. v prospektivní randomizované křížové studii
prováděné u pacientů s pokročilým intraabdominálním adenokarcinomem prokázali pozitivní
vliv totální parenterální výživy obohacené o BCAA. Došlo k nárůstu celkových proteinů
a zvýšení hladiny albuminu. (86) Příznivé výsledky ve své studii interpretovali i Sun et al.,
kdy porovnával účinek preparátů obohacených o větvené aminokyseliny v různých
koncentracích

u
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a γ-glutamyltransferázy, což naznačuje menší zátež jater při daném způsobu výživy. Dusíková
bilance byla pozitivní, hladina albuminu a prealbuminu v séru se udržovala na stálé hodnotě,
přičemž výsledky byly lepší než u kontrolní skupiny, která dostávala standardní roztoky pro
parenterální výživu. Také došlo k poklesu pooperační morbidity. Totální parenterální výživa
s obsahem BCAA může být prospěšná při zlepšování nutričního stavu a snížení pooperačních
komplikací u podvyživených pacientů s gastrointestinálním karcinomem podstupujících
závažný chirurgický zákrok. (87) Biolo et al. srovnávali krátkodobé účinky totální
parenterální výživy obohacené o větvené aminokyseliny (BCAA tvořily 50 % z celkových
aminokyselin) ve srovnání s totální parenterální výživou obsahující 25 % BCAA u pacientů
operovaných pro kolorektální karcinom nebo rakovinu děložního čípku. Zjistil, že podávání
BCAA bylo spojeno s 43% zvýšením syntézy svalových bílkovin. (88) Jistá studie se
zabývala vlivem molárního poměru BCAA/AAA na růst jaterních nádorových buněk.
Předmětem výzkumu byl vliv molárního poměru na expresi albuminové mRNA u lidských
nádorových buněk. Vyšší poměr BCAA/AAA vede ke zvýšení syntézy mRNA. Výsledky
naznačují, že molární poměry BCAA a AAA mají vliv na růst a expresi mRNA některých
jaterních nádorových buněk. (89)
V současné době je diskutována funkce BCAA ve vztahu k nádorové kachexii.
U onkologických onemocnění je přítomna zvýšená koncentrace tryptofanu, tj. prekurzoru
serotoninu. Zdá se, že kompetice větvených aminokyselin o společný přenašeč s tryptofanem
může být důležitá pro pokles koncentrace serotoninu v mozkové tkáni, a tím pro zvýšení chuti
k jídlu. (30, 32) Cangiano et al. se ve své studii snažili prokázat příznivý vliv BCAA na
anorexii u anorektických onkologických pacientů. Perorální suplementace BCAA přinesla
povzbudivé výsledky, u většiny pacientů klesla závažnost anorexie. (90) BCAA také inhibují
ubiquitin-proteázový systém, hlavní proteolytický systém mající vliv na nádorovou kachexii.
Obecně platí, že větvené aminokyseliny zlepšují chuť k jídlu, stimulují proteosyntézu a tím
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zachovávají aktivní tělesnou hmotu. Podobné výsledky byly pozorovány u onkologických
pacientů při suplementaci leucinem. (32)

4.5 KRITICKÉ STAVY
Dlouhodobý stresový stav je provázen systémovým katabolismem. Ihned po patologickém
inzultu se zvyšuje produkce glukózy a stoupá hladina v séru. Inzulinová sekrece nedosahuje
výše, která by odpovídala hodnotám glykemie. Dochází k relativní inzulinové rezistenci
s následnou akcelerací proteinového katabolismu. To se vyznačuje vyčerpáním svalových
bílkovin a zvýšenou oxidací BCAA v kosterním svalstvu. Trvalý nadměrný katabolismus
vede k negativní dusíkové bilanci a snížení imunitních funkcí. Adekvátní nutriční podpora
může minimalizovat nebo dokonce zastavit ztráty bílkovin. Větvené aminokyseliny, zejména
leucin, stimulují syntézu bílkovin, inhibují proteolýzu a podporují syntézu glutaminu. (91, 92)
V experimentálních studiích bylo prokázáno, že leucin pozitivně ovlivňuje syntézu bílkovin
při sepsi či popáleninách. Takové účinky u valinu a isoleucinu prokázány nebyly. (93)
Aminokyseliny jsou obvykle přijímány spíše jako substrát pro anabolické děje než jako
zdroj energie. Výjimku tvoří pacienti s popáleninami a těžkou sepsí, kteří neutilizují lipidy
nebo glukózu efektivně. Aminokyselinové směsi užívající se v praxi obsahují vyšší
koncentrace BCAA. Tyto roztoky mohou být metabolizovány u pacientů v hyperkatabolickém
stavu účinněji. (94) Jejich příznivého vlivu na metabolismus se využívá u mnohočetných
zranění, sepsí, těžkých operací či hladovění. (95)
Na potvrzení této teorie proběhla řada klinických studií, avšak výsledky si mnohdy
odporují. U pacientů v sepsi, jimž byla podávána výživa obohacená o BCAA, došlo
k rychlému zvýšení dusíkové bilance a celkového počtu lymfocytů. (94) V jiné studii byli
pacienti na jednotce intenzivní péče vyživováni 45% a 22,5% roztokem BCAA. Autor
nepozoroval žádné výsledky spojené s poklesem mortality. Obě výše zmiňované studie
zaznamenaly limitní, avšak signifikantní zlepšení viscerálních proteinů s krátkým poločasem
rozpadu u pacientů s BCAA suplementací. (96) Zlepšení katabolického stavu se projevilo
i u traumatických pacientů, jimž byly aplikovány BCAA intravenózně v dávkách
0,5 g/kg/den. Zdá se, že retence dusíku u kriticky nemocných pacientů je úměrná množství
BCAA přijímaných dietou. Větvené aminokyseliny také přispívají k rychlému zotavení po
chirurgickém zákroku. (97) U popáleninových stavů dochází ke katabolismu endogenních
proteinů a ztrátám bílkovin exsudací. Odpady dusíku mohou být až 30 g/den. Bílkoviny proto
dodáváme v dávkách až 3 g/kg/den se zastoupením esenciálních aminokyselin. (9) Avšak
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přímým účinkem BCAA se zabývalo jen několik málo dostupných studií, které poskytují
velmi omezené důkazy o pozitivních účincích suplementace. (96) Jelikož se prospěšné účinky
BCAA projevují zejména u hypemetabolických stavů, neměly by se užívat v rutinní praxi.
(94)
Jak vyplývá z výše psaného textu, u některých kritických stavů bylo prokázáno zlepšení
dusíkové bilance, zvýšení syntézy kosterního svalstva a pokles proteolýzy, zatímco jiné studie
nepřinesly žádné výrazné zlepšení. Mnohé studie neměly velkou váhu z důvodu nedostatečné
velikosti vzorku, heterogenity pacientů, špatného designu studie, různých stupňů
metabolického stresu, aj. (92)
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5

VĚTVENÉ AMINOKYSELINY VE SPORTOVNÍ VÝŽIVĚ
Větvené aminokyseliny mají v odvětví sportovní výživy důležité a stálé místo.

Významným způsobem se zapojují do metabolismu proteinů. Podporují anabolické procesy,
a to přes stimulaci syntézy bílkovin a inhibici jejich degradace. BCAA, zejména leucin,
aktivují anabolické signální dráhy serin/threoninové proteinkinázy mTOR (mammalian target
of rapamycin), která ovlivňuje průběh nitrobuněčných procesů spojených s buněčným růstem
a proliferací. (11) Větvené aminokyseliny také stimulují sekreci inzulinu. Ten podporuje
průběh proteosyntézy, a to přenosem aminokyselin z krve do tkání. (97) BCAA také zvyšují
výkonnost a imunitní funkce sportovce. Naopak způsobují pokles produkce laktátu, který
snižuje vytrvalost a zpomaluje regeneraci svalstva. BCAA také snižují únavu a bolestivost
svalů po fyzickém výkonu. (11, 13)

Tab. 1 Požadované zastoupení aminokyselin v proteinech lidského těla (98)
Aminokyselina
Tryptofan
Histidin
Methyonin + cystein
Isoleucin
Threonin
Valin
Fenylalanin + tyrosin
Lysin
Leucin

mg/g proteinu
± standardní odchylka
12 (nenalezeno)
27 ± 2
35 ± 1
35 ± 3
42 ± 3
49 ± 4
73 ± 4
73 ± 3
75 ± 2

5.1 VĚTVENÉ AMINOKYSELINY JAKO ZDROJ ENERGIE
Při fyzické aktivitě je prvotním zdrojem energie ATP a kreatinfosfát, což ovšem poskytne
energii k výkonu velmi krátké činnosti. Dále je využívána glukóza, při déletrvající aktivitě je
k dispozici svalový a jaterní glykogen. Dalším energetickým substrátem mohou být mastné
kyseliny. Pokud nedokážou mastné kyseliny a glykogen zajistit dostatečný přísun energie,
jejím zdrojem mohou být i větvené aminokyseliny, což se projevuje snížením jejich
plazmatické koncentrace a zvýšenou oxidací ve svalové tkáni. K takové situaci může dojít
například u přetěžovaného či vytrvalostního sportovce a při negativní dusíkové bilanci. (99)
Větvené aminokyseliny jsou velmi významné pro svalový metabolismus, tvoří 14-18 %
z celkového obsahu aminokyselin a zároveň 35 % esenciálních aminokyselin ve svalové tkáni.
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Na rozdíl od standardních aminokyselin, které jsou převážně oxidovány v játrech, se BCAA
oxidují ve svalové tkáni. Při fyzické aktivitě podléhají oxidaci a jsou částečným zdrojem
energie. Oxidace se zvyšuje v důsledku zvýšení aktivity komplexu BCKD. Inaktivace tohoto
komplexu je podstatou mechanismu pro zachování větvených aminokyselin pro syntézu
bílkovin za deficitu BCAA. Fyzický výkon stimuluje kromě oxidace BCAA také oxidaci
mastných kyselin. Na základě tohoto faktu vznikla hypotéza aktivace BCKD komplexu ve
spojení se zvýšenou oxidací mastných kyselin, což může mít vztah k tvrzení, že oxidace
větvených aminokyselin se zvyšuje při fyzické aktivitě. Někteří odborníci předpokládají, že
5-15 % energie je získáváno oxidací BCAA. Dostatečné hladiny větvených aminokyselin
mohou zvýšit svalovou produkci energie a dostupnost sacharidů při zachování svalového
a jaterního glykogenu. BCAA poskytují substráty pro citrátový cyklus a glukoneogenezi.
(11, 13)

5.2 STAVY VHODNÉ PRO SUPLEMENTACI VĚTVENÝMI AMINOKYSELINAMI
Suplementace BCAA je doporučována jak u aerobních, tak i anaerobních aktivit v období
intenzivního tréninku. Fyzickou aktivitou se zvyšuje odbourávání BCAA, což může klást
velké nároky na exogenní příjem. Větvené aminokyseliny mohou být užity před/během
tréninku s cílem redukovat svalový katabolismus během fyzické aktivity, což má za následek
proteiny šetřící efekt, nebo užitím ihned po sportovním výkonu podporují regeneraci svalstva.
Nejvíce efektivní by mohla být suplementace BCAA jak na začátku/během cvičení, tak po
fyzické zátěži. Při užívání společně se standardním proteinovým a sacharidovým nápojem po
ukončení tréninku může BCAA suplementace zvýšit celkovou retenci proteinů. Studie
ukázaly, že pokud jsou BCAA užívány v době před i po tréninku, markery svalového
katabolismu se sníží do 5 dnů od fyzického výkonu (např. je prokázán pokles sérové hladiny
kreatinkinázy, což charakterizuje míru poškození svalů). Tyto výsledky poukazují na
dlouhodobý antikatabolický efekt. (11, 85)
5.2.1

Silový trénink

Krátké dynamické posilování a vzpírání způsobuje rozpad svalových vláken a poté jejich
opětovnou výstavbu. Pro zajištění opravy poškozených svalových bílkovin a budování
svalové hmoty je nezbytné, aby syntéza proteinů převažovala nad jejich rozkladem, a to
v dlouhodobém časovém horizontu - sportovec musí udržovat týdny až měsíce pozitivní
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dusíkovou bilanci. Výsledkem tohoto procesu je syntéza silnějších svalových vláken. Jde
o zdlouhavý proces, jelikož kontraktilní proteiny se mění velmi pomalu, obmění se přibližně
1 % denně. Nutné je také zajistit adekvátní energetický příjem a zařadit správnou pohybovou
aktivitu. Vhodná je stimulace proteosyntézy rezistentním tréninkem. Po rezistentním tréninku
se zvyšuje rychlost odbourávání i syntézy bílkovin, ačkoli během prvních hodin po výkonu
míra odbourávání převyšuje rychlost syntézy. (100, 101)
Sportovci věnující se silovému tréninku užívají aminokyseliny před, během i po fyzické
aktivitě. BCAA slouží jako zdroj energie, chrání svalové bílkoviny a podílí se na obnově
svalové tkáně. Bez nedostatečného přísunu bílkovin by došlo ke katabolismu svalů či dokonce
k negativní dusíkové bilanci. Kromě přísunu aminokyselin je třeba doplnit zásoby glykogenu.
Sacharidy stimulují uvolňování inzulinu, který chrání svaly před katabolismem, zabudovává
aminokyseliny do svalové tkáně. BCAA, zejména leucin, jeho působení posilují. (100)
Ve srovnání s vytrvalostním sportem jsou při silovém tréninku zvýšené nároky na potřebu
bílkovin. Suboptimální příjem bílkovin se projeví pozdějším nárůstem svalové tkáně, svalové
síly nebo dokonce ztrátou svalové hmoty, a to navzdory tvrdému tréninku. Je důležité
pochopit, že samotný vysoký přísun bílkovin nezvýší svalovou sílu či objem. Těchto cílů
může být dosaženo při optimálním příjmu bílkovin v kombinaci s těžkým silovým tréninkem.
(101)
5.2.2

Vytrvalostní trénink

Dlouhodobý a intenzivní vytrvalostní trénink zvyšuje výdej energie a podporuje
katabolismus bílkovin. Zvýšený příjem aminokyselin je nutný z důvodu doplnění energie
a kompenzace zvýšeného katabolismu proteinů během výkonu. Po 60-90 minutách
vytrvalostní aktivity dochází k vyčerpání zásob glykogenu a jako zdroj energie mohou být
právě použity větvené aminokyseliny, zvláště leucin, který je konvertován na alanin,
transportován do jater a následně přeměněn na glukózu. Takto vzniklá glukóza je uvolněna
zpět do krevního řečiště a využita svalovou tkání. Zvýšený přívod aminokyselin je také nutný
pro reparaci a obnovu svalové tkáně po vytrvalostním výkonu v závislosti na intenzitě a délce
fyzické aktivity. (13, 100, 101)
Význam větvených aminokyselin u vytrvalostních sportovců je předmětem výzkumu.
Často sledovanou skupinou jsou maratonští běžci. U této skupiny jsou větvené aminokyseliny
využívány více než sacharidy a lipidy. V placebem kontrolované studii byl testován vliv
BCAA na psychickou a fyzickou výkonnost těchto vytrvalostních běžců. U pomalejších
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závodníků došlo ke zlepšení fyzického výkonu při příjmu BCAA společně s 5% glukózou
během závodu, u rychlejších nebylo pozorováno žádné zlepšení. Co se týče psychické
výkonnosti, u běžců, kteří konzumovali 7,5 g BCAA během závodu, došlo ke zlepšení ve
srovnání se situací před závodem. U běžců, kteří si dali placebo, nebylo zaznamenáno žádné
zlepšení. (37)
V mnoha studiích byl také sledován efekt BCAA na výkon trénovaných cyklistů,
konkrétně v jedné studii byly sledovány změny výkonnostních časů na 100 km v maximální
rychlosti. Účastníkům studie byl podáván roztok glukózy obsahující 18 g BCAA. Nebyl
pozorován žádný rozdíl ve výkonnostních časech při srovnání s glukózou či placebem. To
naznačuje, že BCAA nemají žádný vliv na sportovní výkon u těchto trénovaných sportovců.
Naopak jiná placebem kontrolovaná studie ukázala signifikantní zlepšení časových výsledků.
Podstatou studie byla jízda na kole až do vyčerpání, přičemž muži přijímali roztok obohacený
o 15,8 g BCAA, ženám bylo podáváno 9,4 g. Kardiovaskulární odpověď a vnímání únavy se
nelišilo. Podle dalších studií někteří vrcholoví sportovci při užití BCAA pociťovali menší
bolestivost svalů navzdory tomu, že krevní parametry svědčící o odbourávání svalové tkáně
nižší nebyly. (37, 100) Také bylo prokázáno, že konzumace BCAA (obsah leucinu 30-35 %)
před nebo během vytrvalostního tréninku může snížit či dokonce zabránit degradaci
svalových bílkovin. (102) Suplementace leucinem zmírní poškození tkání, avšak vliv na
následující intenzivní vytrvalostní výkon může být bezvýznamný za podmínek každodenní
pozitivní dusíkové bilance. (103)
Ačkoli výzkum v tomto nemá zcela jasno, zdá se, že zahrnou-li se do výživy v rámci
optimální regenerace po vytrvalostním tréninku bílkoviny společně se sacharidy, ve výsledku
to vede ke snížení svalového katabolismu a redukci bolestivosti. (100)

5.3 ÚČINKY NA PSYCHIKU
Větvené aminokyseliny mají dle výsledků některých studií příznivý vliv na psychický stav
sportovců. BCAA spolu s tryptofanem hrají důležitou úlohu při vzniku a potlačování
psychické únavy a syndromu přetrénování. Za příčinu tohoto stavu je považován nervový
přenašeč serotonin, 5-hydroxytryptamin, jehož prekurzorem je tryptofan. Syntéza serotoninu
je ovlivněna aktuálním poměrem volného tryptofanu a BCAA v krvi. Tento poměr se při
fyzické zátěži zvyšuje, jelikož je část volných plazmatických BCAA oxidována ve svalové
tkáni. Suplementací BCAA se jejich hladina v krevní plazmě opět zvýší, sníží se poměr
tryptofan/BCAA, dojde k supresi transportu tryptofanu do mozku, a tudíž klesne hladina
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serotoninu, což v konečném důsledku zmírní příznaky centrální únavy,

jež vzniká

vyčerpáním nebo snížením funkce centrálního nervového systému. Hladina tryptofanu může
být ovlivněna i množstvím mastných kyselin v plazmě. Ty pro svůj transport vyžadují
albumin, což je společný přenašeč právě i pro tryptofan. Pokud je plazmatická koncentrace
mastných kyselin zvýšená, dojde k navázání na albumin a následně ke zvýšení koncentrace
volného tryptofanu a jeho průniku hematoencefalickou bariérou do mozku. (99, 104, 105)
Je prokázáno, že při vytrvalostních disciplínách jako je maraton, triatlon, silniční
cyklistika, turistika a orientační běh, přičemž minimální doba výkonu je 2 hodiny, mohou
větvené aminokyseliny pomoci s oddálením příznaků centrální únavy. Fyzický výkon trvající
kratší dobu pravděpodobně nevyžaduje suplementaci větvenými aminokyselinami, jelikož je
nepravděpodobné, že by došlo k podstatným změnám hladin BCAA, tryptofanu nebo
mastných kyselin. (99)

5.4 REDUKCE TUKOVÉ TKÁNĚ
Problematikou redukce tukové tkáně při suplementaci větvenými aminokyselinami se
zabývalo malé množství studií, z nichž některé toto tvrzení potvrdily, jiné vyvrátily. Jedna
studie byla prováděná na wrestlerech, přičemž podstatou byl příjem odlišných diet
(normokalorická, hypokalorická, hypokalorická se zvýšeným obsahem BCAA, hypokalorická
vysokoproteinová, hypokalorická nízkoproteinová). U všech účastníků studie, kteří
konzumovali hypokalorickou dietu, došlo k redukci tělesné váhy i tělesného tuku. Avšak při
užívání BCAA došlo k výraznějším ztrátám abdominální tukové tkáně, přičemž aktivní
tělesná hmota byla zachována. Toto tvrzení se nepodařilo prokázat u skupiny, která trpěla
diabetem mellitem 2. typu. Po dvou měsících užívání BCAA nebyly pozorovány změny
v množství abdominální tukové tkáně, metabolismu glukózy ani klidového metabolismu. Pro
potvrzení či vyvrácení této hypotézy je třeba dalších studií. (37)

5.5 DOPORUČENÍ PŘI SUPLEMENTACI VĚTVENÝMI AMINOKYSELINAMI
Ve sportovní výživě se nejčastěji užívají doplňky stravy s obsahem BCAA v takovém
poměru, jaký je v konvenčních potravinách. Typické je zastoupení leucinu, isoleucinu
a valinu v poměru 2:1:1 či 4:1:1. I když má leucin největší anabolické účinky, nedoporučuje
se jeho samotná suplementace, a to z důvodu možného vzniku aminokyselinové dysbalance.
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Vysoká koncentrace jedné BCAA může narušit absorpci využití jiných aminokyselin. Pro
maximální účinek je nutné užívat všechny BCAA společně. (5, 11)
Dle výsledků klinických studií se doporučená dávka větvených aminokyselin pohybuje
v rozmezí 500-3000 mg/den. Množství lze postupně navyšovat, dle některých studií je
efektivní dávka 5-20 g BCAA denně. (5, 11) Obecně platí, že doporučený denní příjem je 3 g.
Suplementace v množství 5-20 g/den se užívá u vytrvalostního sportu k oddálení únavy
a zlepšení psychického výkonu. (106) Výši dávky je nutné určit individuálně na základě
výsledků laboratorních testů, složení stravy, pracovního zatížení a fyzické aktivitě. (97)
Při klinických studiích byly dávky BCAA dobře tolerovány, nebyly hlášeny významné
vedlejší účinky. Avšak vyšší dávky mohou způsobit gastrointestinální problémy (nauzea,
průjem, atd.). (11, 106)
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6

ZDROJE VĚTVENÝCH AMINOKYSELIN

6.1 POTRAVINOVÉ ZDROJE
Jelikož se větvené aminokyseliny řadí mezi esenciální, je třeba je neustále přijímat stravou
v dostatečném množství. Mezi potraviny bohaté na větvené aminokyseliny patří maso, vejce
a mléko. Nižší množství je obsaženo např. v ořechách a luštěninách. (107) Velmi dobrým
zdrojem větvených aminokyselin jsou mléčné výrobky. Mléko obsahuje 2 velmi důležité
proteiny, a to kasein a syrovátku. Syrovátkový protein je v mléce obsažen ve větším
množství, v gastrointestinálním traktu se rychle štěpí, vstřebává a dodává svalové tkáni
energii při fyzickém výkonu. Naopak kasein se tráví pomaleji a chrání svalovou tkáň před
katabolismem. Dobrým zdrojem těchto látek je netučné sušené mléko. (100, 102)
Zastoupení BCAA v potravinách není rovnoměrné. Leucin je obsažen ve větším množství
než valin a isoleucin. Nejčastěji uváděný poměr leucinu, isoleucinu a valinu je 2:1:1.
Například hrnek mléka obsahuje 1300 mg BCAA, z toho 800 mg leucinu a zbylých 500 mg je
zastoupeno valinem a isoleucinem. Poměr je vyrovnán pouze ve vejcích a některých sýrech.
(97)

6.2 SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Průmyslově jsou BCAA vyráběny biosyntézou užitím mikroorganismů, chemickou
syntézou nebo kombinací chemické syntézy a různých biotechnologických postupů.
Bílkoviny jsou součástí přípravků používaných v klinické či sportovní výživě ve formě
bílkovin, peptidů, nebo jednotlivých aminokyselin. (1, 34, 35)
6.2.1

Doplňky stravy

Perorální doplňky stravy nabízí možnost poskytnout organismu požadované množství
určitého substrátu, přičemž umožňují pokračovat v perorálním příjmu stravy. (28)
Doplňků stravy s vysokým obsahem větvených aminokyselin se využívá především ve
sportu. Zdrojem BCAA je syrovátkový protein, kaseinový protein či přímo větvené
aminokyseliny. Pokud se syrovátkový a kaseinový protein užívají společně, podporují
budování svalstva a zabraňují odbourávání svalové tkáně. Jak kaseinový, tak syrovátkový
protein mohou být technologicky upraveny. Výsledkem tohoto procesu je koncentrát, izolát či
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hydrolyzát. U hydrolyzovaného kaseinu je však omezena schopnost bránit svalovému
katabolismu. Přípravky obsahující BCAA ve velmi vysoké koncentraci jsou dostupné
v mnoha formách a příchutích. Preparáty mohou obsahovat jednotlivé BCAA nebo mohou být
již nakombinované. V takových přípravcích jsou větvené aminokyseliny nejčastěji obsaženy
v poměru 2:1:1 či 4:1:1, přičemž nejhojněji zastoupený je leucin. (5, 100, 102)
6.2.2

Umělá klinická výživa

Úkolem klinické výživy je poskytnout pacientovi dostatek energie a vybraných živin tak,
aby nedošlo k dalšímu zatížení organismu a zhoršení vnitřního prostředí. Výživa by měla
pomoci situaci zlepšit, zpomalit nebo zastavit katabolizmus. Při nutriční podpoře je třeba
dodržovat správný poměr aminokyselin, aby nedocházelo k jejich deficitu z hlediska
proteosyntézy. Důležité je zastoupení BCAA, které jsou při katabolismu zvýšeně uklizovány.
(35, 108)
Větvené aminokyseliny jsou ve zvýšené míře obsaženy v přípravcích určených pro
léčebnou výživu, které využívají působení specifických živin ve farmakologických dávkách.
V této souvislosti se hovoří o tzv. nutriční farmakologii. Tyto přípravky se podávají s cílem
příznivě ovlivnit metabolické a imunitní procesy v těle. Nutriční substráty jsou často
kombinovány na základě poznatků laboratorního a klinického výzkumu v tzv. orgánově
specifických výživách. Složení přípravků vychází z rozdílné potřeby energie a živin a z jejich
odlišného metabolizmu. (35, 108) Tato speciální výživa se používá např. k léčbě jaterního či
renálního selhávání. BCAA jsou také hojně zastoupeny v imunomodulačních přípravcích.
Aminokyselinové roztoky podávající se u takových pacientů by měly obsahovat v průměru
40-45 % BCAA a mít snížený podíl AAA. (36) Hlavní překážkou širšího uplatnění
speciálních přípravků je vedle vyšší ceny i obtížné a zdlouhavé experimentální ověřování
prospěšnosti jejich podání ve vztahu ke klinicky významným ukazatelům jako je morbidita,
mortalita a délka hospitalizace pacientů. Tato oblast je v současnosti předmětem intenzivního
výzkumu. (109)
6.2.2.1 Enterální výživa
Enterální výživu lze dělit dle míry rozštěpení molekul na polymerní, oligomerní
a elementární. Polymerní výživa obsahuje přesně definované nehydrolyzované bílkoviny,
zatímco v oligomerních přípravcích jsou proteiny částečně rozštěpeny (bílkovinné
hydrolyzáty,

které

obsahují

nízkomolekulární
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peptidy).

V elementárních

nutričních

preparátech jsou bílkoviny zcela rozštěpeny a jsou podávány ve formě čistých krystalických
aminokyselin. Nevýhodou oligomerní a elementární výživy je vyšší osmolarita a možná
nepříjemná chuť. Avšak výživa obsahující rozštěpené bílkoviny nachází uplatnění i u pacientů
s alergií na mléčný protein. (9, 35, 110)
Zdrojem bílkovin v enterální výživě je mléčný protein kasein, syrovátkový protein
(laktalbumin), vaječný albumin nebo pšeničný či sójový protein. Zdrojem větvených
aminokyselin je i modulární dietetikum Protifar pulvis, který obsahuje 90 % mléčné
bílkoviny. Přípravky s pšeničnými proteiny mohou obsahovat stopy lepku. (35, 110)
6.2.2.2 Parenterální výživa
V parenterální výživě se bílkoviny vyskytují ve formě aminokyselin či dipeptidů.
Aminokyselinové roztoky pro parenterální výživu se dělí na standardní, orgánově specifické
a modulační. Standardní formule obsahují vyvážený poměr aminokyselin, zatímco modulační
roztoky nejsou kompletní a jsou doplňující výživou. Je vhodné použít je pro přípravu AIO
vaků (all in one), kdy jsou v jednom vaku namíchány všechny živiny dle potřeb konkrétního
pacienta. Jiným mechanismem podávání aminokyselin je systém multi bottle, což je založeno
na podávání jednotlivých živin. Aminokyselinové roztoky s vyšším obsahem BCAA jsou
aplikovány u kritických pacientů, při těžkých septických nebo katabolických stavech,
u onkologických pacientů léčených cytostatiky, případně po transplantaci kostní dřeně.
(9, 59, 77)
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7

DOPORUČENÉ DÁVKY VĚTVENÝCH AMINOKYSELIN

7.1 BĚŽNÁ POPULACE
Doporučené dávky bílkovin a aminokyselin pravidelně zveřejňuje Světová zdravotnická
organizace (WHO), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Univerzita OSN (UNU).
V nedávné době se k těmto organizacím připojila Národní výzkumná rada (NRC). (111)
Jedny z prvních doporučených dávek týkající se aminokyselin byly zveřejněny v roce 1973
ve zprávě vydané FAO a WHO. Tato zpráva byla postupně editována a doplňována. Některé
výzkumy ukázaly, že doporučovaná množství uváděná v těchto dokumentech jsou nízká ve
srovnání se skutečnou potřebou člověka. Současná doporučení dávek větvených aminokyselin
vydaná WHO, FAO a UNU jsou často založena na studiích dusíkové bilance. (112–114)
Dle vydaných doporučení v roce 1973 byla potřeba valinu 10 mg/kg/den, leucinu
14 mg/kg/den a isoleucinu 10 mg/kg/den. Doporučený denní příjem BCAA pro osobu
o hmotnosti 70 kg byl tedy 2,38 g - 700 mg valinu, 980 mg leucinu a 700 mg isoleucinu.
(111) V roce 2007 WHO a FAO zveřejnily nová doporučení. Doporučený příjem leucinu je
39 mg/kg/den, isoleucinu 20 mg/kg/den a valinu 26 mg/kg/den. Člověk s tělesnou hmotností
70 kg by měl denně přijmout 5,93 g BCAA - 2730 mg leucinu, 1400 mg isoleucinu a 1820 mg
valinu. (115) V USA byla vydána doporučení Národní akademií věd Spojených států. Ta
stanovila pro dospělé minimální denní potřebu BCAA 42 mg/kg/den. (97)
Tab. 2 Doporučené dávky z roku 2007dle WHO/FAO/UNU (116)
Obsah aminokyselin v tkáních [mg/g proteinu] 1
Množství aminokyselin nutné k udržení stavu 2
[mg/g proteinu]
Potřeba bílkovin [g/kg/den]
Věk [roky]
Pro udržení
Pro růst 3
stavu
0,5
0,66
0,46
1-2
0,66
0,20
3-10
0,66
0,07
11-14
0,66
0,07
15-18
0,66
0,04
> 18
0,66
0,00

Isoleucin
35

Leucin
75

Valin
49

30

59

39

Potřeba aminokyselin [mg/kg/den] 4
36
27
22
22
21
20

1

73
54
44
44
42
39

48
36
29
29
28
26

Zastoupení aminokyselin v proteinech celého těla
Množství aminokyselin nutné k udržení stavu
3
Vypočítá se jako průměr hodnot u dané věkové kategorie; růst nastaven pro utilizaci bílkovin z 58 %
4
Celkový obsah aminokyselin v potravě nutný k udržení stavu a růst tkání
2
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7.2 SPORT
Dle výsledků klinických studií se doporučená dávka větvených aminokyselin pohybuje
v rozmezí 500-3000 mg/den. Obecně doporučovaný denní příjem (RDA) je 3 g/den. Nejvíce
suplement obsahuje 5-10 g/den. Množství lze postupně navyšovat, dle některých studií je
efektivní dávka 5-20 g BCAA denně. Suplementace v množství 5-20 g/den se užívá
u vytrvalostního sportu k oddálení únavy a zlepšení psychického výkonu. (5, 11, 106, 107)

7.3 UMĚLÁ VÝŽIVA
Pro kvalitní zajištění umělé výživy se větvené aminokyseliny přidávají k roztokům
aminokyselin nebo do směsí AIO. Denní doporučená dávka je 15-30 g BCAA. Při těžkých
katabolických stavech se dávka může zvýšit až na 0,6-1 g/kg/den. (7) Doporučené dávky se
u PV zvyšují, pokud je pacient ve stresu, traumatizovaný nebo trpí infekcí. (67)
Pro potvrzení účinnost aplikace roztoků se zvýšeným obsahem BCAA a pro stanovení
přesných dávek je třeba dalších studií. (15) Minimální dávka potřebná k dosažení
blahodárných účinků aplikace BCAA je stále předmětem výzkumu. Stejně tak je nejasný
i nejúčinnější poměr BCAA. (13) Výši doporučených dávek je nutné určit individuálně na
základě výsledků laboratorních testů, složení stravy, pracovního zatížení a fyzické aktivitě.
(97)

7.4 TOXICITA A VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Studie toxicity větvených aminokyselin byly prováděny u laboratorních zvířat. Ukázalo se,
že BCAA jsou zcela bezpečné, pokud je užíván v takovém poměru, v jakém jsou BCAA
zastoupeny v živočišných proteinech. (13) Při některých klinických studich bylo zjištěno, že
dávky > 20 g mohou způsobit hypeamonemii. Při suplementaci delší jak 3 měsíce by měly být
monitorovány jaterní funkce. (37)
Během klinických studií byly BCAA dobře tolerovány, nebyly hlášeny žádné významné
vedlejší účinky. Je však potvrzené, že vyšší dávky mohou způsobit gastrointestinální
problémy (nauzea, průjem, atd.). (11, 106)
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II. Praktická část
V praktické části jsem se snažila poukázat na využití větvených aminokyselin v klinické
a sportovní výživě. První kazuistika je zaměřena na podávání BCAA u pacientky v sepsi,
druhá kazuistika se zabývá využitím BCAA ve sportovní výživě.
Většinu údajů jsem získala metodou osobního rozhovoru, provedením frekvenčního
dotazníku či třídenního 24hodinového recallu. Údaje byly zpracovány v nutričním softwaru
Alimenta 4.3e.
Obě osoby byly informovány a souhlasily s použitím osobních údajů, výsledků
laboratorních testů a výsledků měření bioimpedanční analýzy pro účely této bakalářské práce.

KAZUISTIKA A
Základní údaje
Pacientka byla hospitalizována 20. března 2013 pro sepsi a celkové zhoršení stavu na
Interní gastroenterologické klinice Fakultní nemocnice Brno.
1. ANAMNÉZA
Osobní data nemocného
Jméno: J. M.
Pohlaví: žena
Rok narození: 1950
I. Nynější onemocnění
J. M. byla přijata pro septický stav. Tři dny měla febrilii až 38,8 ºC, suchý kašel a slabý
ikterus. Pociťovala bolest celého těla a celkovou slabost. Pacientka trpí syndromem krátkého
střeva, má poruchu vyprazdňování z důvodu enterokutánní píštěle, je malnutriční. Projevuje
se sekundární normocytární anémie a hyperlipidemie. Pacientka má bandáže dolních končetin
z důvodu varixů.
II. Osobní anamnéza
J. M. v roce 2010 podstoupila vaginální hysterektomii z důvodu spinocelulárního
karcinomu děložního hrdla. Komplikací gynekologické operace byla difúzní peritonitida při
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perforaci ilea. Pacientce byl resekován močový měchýř a částečně pravý uterus, byla
zavedena nefrotomie. J. M. prodělala peritonitidu se suturou píštěle ilea a následnou
ileostomií. Pacientka trpí opakovanou dehydratací a minerální dysbalancí. V první polovině
roku 2011 došlo k perforaci střeva, která byla opatřena suturou. Objevila se enterokutánní
píštěl, jíž docházelo k velkým ztrátám živin a elektrolytů. V polovině roku 2011 došlo
k iatrogenní perforaci střeva, což se projevilo následnou sepsí a bilaterální pneumonií
s fluidothoraxem. V prosinci 2011 byla pacientka v protein-energetické malnutrici, což bylo
podnětem pro zavedení Broviackova katetru a následné parenterální výživy.
III. Rodinná anamnéza
Otec zemřel v 68 letech na karcinom žaludku, matka v 73 letech na cévní mozkovou
příhodu.
IV. Farmakologická anamnéza
Ringerfundin, Mycomax, Kanavit, Fraxiparine, Vigantol, Ursosan, Nolpaza, Tobradex,
Betahistin, Citalec. Alergie na Augmentin, Furantoin a Chloramfenikol.
V. Sociální a pracovní anamnéza
Pacientka je v důchodu, žije s manželem. Zvládá chůzi na krátkou vzdálenost.
VI. Abúzus
Pacientka nekouří, nekonzumuje alkohol.
VII. Fyziologické funkce
Diuréza se pohybuje v rozmezí 2000-3950 ml/den. Pacientka má zavedenou ileostomii, jíž
odchází vodnatá stolice s občasnou příměsí hlenu.

2. NUTRIČNÍ ANAMNÉZA
I. Nutriční spotřeba
Od prosince 2011 je J. M. v programu domácí parenterální výživy. Pacientka přijímá per
os kašovité přídavky v maximální dávce 200 ml. Vypije cca 1500 ml tekutin/den. Sipping
neužívá. V předchozím období se stravovala normálně dle běžných zvyklostí.
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II. Výživový stav
Antropometrická vyšetření, složení těla
Výška: 165 cm
Hmotnost nyní: 63 kg, stabilní
Hmotnost před 6 měsíci: cca 70 kg
BMI: 23,1 kgm-2
Klinická vyšetření
Při příjmu do nemocnice byly provedeny laboratorní testy na zjištění hladin daných
parametrů v krvi a moči. Zvýšená hodnota C-reaktivního proteinu (CRP), jaterních testů, urey
a kreatininu a naopak snížení hladin plazmatických bílkoviny a celkové bílkoviny svědčí
o přítomnosti zánětu. Po nasazení antibiotik a parenterální výživy došlo k úpravě zánětlivých
parametrů. To potvrdily výsledky vyšetření prováděného před propuštěním z nemocnice.
Tab. 3 Výsledky vybraných laboratorních testů
Sledované parametry
CRP [mg/l]
albumin [g/l]
prealbumin [g/l]
celková bílkovina [g/l]
urea [mmol/l]
kreatinin [µmol/l]
celkový bilirubin [µmol/l]
ALT [µkat/l]
AST [µkat/l]
GGT [µkat/l]
ALP [µkat/l]

Při příjmu do
nemocnice z 21. 3. 2013
112,1
12,5
0,07
67,4
29,9
225
97,8 *
0,48
0,35
0,84
2,56 **

Před propuštěním
z nemocnice z 8. 4. 2013
5,3
18
0,1
69,7
10,2
130
17,5
0,46
0,33
0,95
5,71

* z 23. 3. 2013, ** z 25. 3. 2013

III. Nutriční péče
Nutriční diagnóza
Pacientka trpí malnutricí, což se projevilo mimo jiné např. hypoalbuminemií. Dochází
k velkým ztrátám do stomie. Při septickém stavu došlo k rozvratu vnitřního prostředí, většina
laboratorních výsledků není ve fyziologickém rozmezí.
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Nutriční cíl
Nutričním cílem je normalizovat výsledky laboratorních vyšetření, zlepšit hladinu jak
jednotlivých plazmatických proteinů, tak celkových bílkovin. Zdravotní stav by se měl
celkově zlepšit, nemělo by docházet k takovým ztrátám stomií. Pacientka by měla přijímat
dostatečné množství energie a živin zastoupených ve správném poměru, aby nedošlo
k prohloubení malnutrice.
Nutriční intervence
Pacientce je podávána individuálně připravovaná parenterální výživa prostřednictvím AIO
vaků. Současně byla naordinována dieta 0S. Pacientka přijímá maximálně cca. 150 ml
kašovitých přídavků. Příjem tekutin je zajištěn parenterálně po šesti hodinách, per os
pacientka přijímá cca 1-1,5 l denně.
Energetická potřeba byla stanovena na 1575 kcal/den (25 kcal/kg/den), potřeba bílkovin
100 g/den (1,6 g/kg/den, z toho větvených aminokyselin 0,46 g/kg/den), potřeba sacharidů
225 g/den (3,5 g/kg/den), potřeba tuků v rozmezí 0-25 g/den (0-0,4 g/kg/den). Dostatečný
přísun vitaminů, minerálních látek a stopových prvků byl zajištěn podáním Cernevitu
a Addamelu.
Tab. 4 Složení AIO vaků
AIO vak

Objem

Energie

[ml]

[kcal]

5 x týdně
2 x týdně

3750
3875

1300
1550

B

S

T

[g]

[g]

[g]

100
100

225
225

0
25

Podrobné složení
Nephrotect 10% 750 ml, Aminoplasmal Hepa 10% 250 ml, glukóza 10% 1750 ml, glukóza
5% 1000 ml, SMOFlipid 20% 125 ml, 120 ml NaCl 10%, 30 ml KCl 7,5%, 15 ml Na2HPO4
8,7%, 10 ml Calcium gluconicum, 150 ml MgSO4 10%, Cernevit, Addamel.
AIO vak s nižší energetickou denzitou neobsahoval podíl SMOFlipidu.
NEPHROTECT 10% v 750 ml:
Isoleucin 4,35 g, leucin 9,6 g, valin 6,525 g, celkové BCAA 20,475 g, celkové
aminokyseliny 75 g, celkový dusík 12,225 g.
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AMINOPLASMAL HEPA 10% v 250 ml:
Isoleucin 2,2 g, leucin 3,4 g, valin 2,65 g, celkové BCAA 8,25 g, celkové aminokyseliny
25 g, celkový dusík 3,825 g.

Zastoupení větvených aminokyselin
Větvené aminokyseliny tvoří 28,725 % z celkového obsahu aminokyselin, tzn. 28,725 g.
Celkový obsah izoleucinu je 6,55 g, leucinu 13,0 g, valinu 9,175 g.
Hodnocení
Od příjmu J. M. do jejího propuštění došlo ke zřetelnému upravení biochemických
parametrů laboratorních vyšetření. I když některé hodnoty stále zůstávají pod dolní hranicí
normy, je patrné zlepšení. Upravila se hladina albuminu, prealbuminu, CRP, také hodnoty
jaterních enzymů, urey, kreatininu a elektrolytů. Elevace některých parametrů během
hospitalizace je dána např. ucpáním nefrostomie, zvracením žaludečních šťáv, aj. Zvýšené
hodnoty byly během krátké doby optimalizovány.
Pacientka byla po třech týdnech propuštěna bez známek sepse. Nutrice bude zajištěna
domácí parenterální výživou, stejně tak jako před hospitalizací.
Dlouhodobý nutriční program dle předpokládaného vývoje onemocnění
I když dojde k překonání rizik sepse a k navrácení všech laboratorních hodnot do normy,
pacientka bude muset dodržovat režim parenterální výživy dlouhodobě. Pokud by byl
zaznamenán jakýkoli náznak prohloubení malnutrice, uvažovat např. o zařazení sippingu,
čímž by byla také podporována funkce střeva. Doporučená kontrola v nutriční ambulanci
v rozmezí 2-3 týdnů, dále dle aktuálního stavu a potřeby předpisu parenterální výživy.
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KAZUISTIKA B
Základní údaje
V. L. začal užívat 28. 2. 2013 doplňky stravy se zvýšeným obsahem BCAA s cílem zvýšit
podíl svalové hmoty. Žádoucí je i změna stravovacích návyků.
1. ANAMNÉZA
Osobní data nemocného
Jméno: V. L.
Pohlaví: muž
Rok narození: 1991
I. Nynější stav
V. L. je zdráv, všechny antropometrické ukazatele jsou v normě.
II. Osobní anamnéza
Klient prodělal běžné dětské choroby. Ve 13 letech mu byla provedena plastika křížového
vazu v koleni a o rok později byl operován pro poškození menisku. V 17 letech prodělal
boreliózu. Jinak je zdráv. Nemá žádné zažívací potíže, netrpí alergiemi či intolerancemi.
II. Rodinná anamnéza
Otec se léčí s dnou, má vysoký krevní tlak a trpí nadváhou, tuk se ukládá především
v abdominální oblasti. Ostatní členové rodiny jsou zdrávi. Matka je štíhlá, bratr má normální
postavu.
III. Farmakologická anamnéza
V. L. neužívá žádné léky ani doplňky stravy.
IV. Sociální a pracovní anamnéza
Klient bydlí s rodiči. Zaměstnáním je dělník, vykonává fyzicky velmi náročnou práci.
V. Abúzus
V. L. je již rok nekuřák, příležitostně pije alkohol.
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2. NUTRIČNÍ ANAMNÉZA
I. Nutriční spotřeba
Frekvence pokrmů během dne
V. L. jí v průběhu celého dne, obvykle 4krát denně. Časový odstup mezí jednotlivými
pokrmy je dlouhý, někdy až 7 hodin. Obvykle vynechává dopolední svačinu, někdy
i odpolední. Součástí oběda nebývá polévka. Často během dne hladoví, obzvlášť v práci, ale
pocit hladu překonává.

Frekvenční dotazník
Z frekvenčního dotazníku vyplývá, že V. L. se nestravuje pestře, některé potraviny se
v jeho jídelníčku objevují velmi málo nebo vůbec. Denně konzumuje bílé pečivo, celozrnné
výjimečně. Ovoce a zeleninu jí obvykle čerstvé, nejsou každodenní součástí jídelníčku.
Ořechy a semena jí jednou týdně. Mléko pije jako samostatný nápoj několikrát týdně,
minimálně jednou denně sní 1 mléčný výrobek, nejčastěji tvarohový sýr či jogurt. Konzumuje
všechny druhy masa, nejčastěji kuřecí, vepřové a hovězí, a to jednou týdně. Rybí a krůtí maso
se v jídelníčku objevuje jednou za měsíc. Masné výrobky jí několikrát týdně, nejčastěji párky
či šunkový salám. Vejce jí jednou týdně, luštěniny jednou za měsíc. Máslo či margaríny
používá k přípravě pokrmů několikrát týdně. Oleje konzumuje jako součást pokrmů. Téměř
každý den konzumuje med, marmeládu, sušenky či jiný zdroj jednoduchých sacharidů.

Pitný režim
Denně přijme cca litr tekutin. Obvykle pije vodu z kohoutku, případně ji ochutí sirupem.
Občas pije čaj a ovocný džus.

Tab. 5 Třídenní 24hodinový recall

1. DEN
Čas
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

9.30
13.00
20.00

Potraviny
cottage 150 g, rohlík bílý 86 g
guláš hovězí 350 g, chléb bílý 120 g
tatranka 80 g
párky jemné 200 g, rohlík bílý 86 g
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2. DEN
Čas

Potraviny

Snídaně
Dopolední svačina
Oběd

7.30
12.00

Odpolední svačina
Večeře

17.30
22.30

jogurt polotučný 150 g, rohlík bílý 43 g
smažený sýr 130 g, opékané brambory 200 g,
tatarská omáčka 50 g
cottage 150 g, rohlík bílý 86 g
česneková pomazánka 80 g, rohlík bílý 129 g

3. DEN
Čas
Snídaně
Dopolední svačina
Oběd
Odpolední svačina
Večeře

Potraviny

7.30
12.00
17.30
22.00

cottage 150 g, rohlík bílý 129 g
kuře pečené 250 g, bramborová kaše 200 g
cottage 150 g, rohlík bílý 129 g
salám lovecký 50 g, rohlík bílý 86 g

Tab. 6 Vyhodnocení třídenního 24h recallu

Energetický
příjem

1. DEN

2. DEN

3. DEN

PRŮMĚR

[kJ]

10452

11177

10414

10681

[kcal]

2496
225,51
131,59
20,68
19,20
13,76
119,52

2669
224,49
166,93
53,87
39,09
17,60
82,66

2487
227,35
113,03
16,30
11,69
5,70
154,35

2551
225,78
137,18
30,28
23,33
12,35
118,84

32,68

35,57

46,36

38,20

13,46

13,33

22,15

16,31

47,4
33,4
19,2
-

56,3
31,3
12,4
-

40,9
34,3
24,8
-

48,2
33,0
18,8
24,42

-

-

-
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Sacharidy [g]
Celkové
Lipidy [g]
SAFA
MUFA
PUFA
Celkové
Esenciální
aminokyseliny
[g]
Bílkoviny [g]
Větvené
aminokyseliny
[g]
Podíl živin na Lipidy
energetické
Sacharidy
potřebě [%]
Bílkoviny
Vitamin
C
[mg]
Kyselina
listová [µg]

SAFA - nasycené mastné kyseliny, MUFA - mononenasycené mastné kyseliny, PUFA - polynenasycené mastné kyseliny, BCAA - větvené aminokyseliny
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Tab. 7 Příjem větvených aminokyselin před změnou režimu

Valin [g]
Leucin [g]
Isoleucin [g]
BCAA celkem [g]
BCAA z celkových
bílkovin [%]

1. DEN

2. DEN

3. DEN

PRŮMĚR

3,84
6,25
3,37
13,46
11,26

4,03
5,87
3,43
13,33
16,12

6,22
9,67
6,26
22,15
14,35

4,70
7,26
4,35
16,31
13,91

II. Výživový stav
Antropometrická vyšetření, složení těla
Výsledky bioimpedanční analýzy ze dne 28. 2. 2013
Výška: 175 cm
Hmotnost: 68,6 kg, dlouhodobě stabilní
Množství kosterní svaloviny: 34,4 kg
Množství tuku: 8,2 kg, tj. 11,9 %
Celková tělesná voda: 44,3 kg
Čistá hmotnost bez tuku: 60,4 kg
BMI: 22,4 kgm-2
WHR: 0,82
Bazální metabolický výdej: 1675 kcal/den
Kompletní výsledky bioimpedanční analýzy viz příloha.
III. Nutriční péče
Nutriční diagnóza
V. L. nepřijímá dostatečné množství energie, energetický výdej převyšuje energetický
příjem. Během takového režimu nemůže být dosaženo pozitivní dusíkové bilance. Strava je
nepravidelná, zastoupení jednotlivých živin je nevyvážené a v nevhodném poměru. Velká část
energie pochází z oxidace tuků, které jsou navíc zastoupeny v nesprávném poměru (MUFA
i PUFA snížené). Bílkoviny jsou také konzumovány ve zvýšené míře. Množství větvených
aminokyselin přijímaných potravou je nevyhovující. Naopak sacharidy jsou přijímány
v nedostatečném množství. Energetická hodnota i množství živin se výrazně liší mezi
jednotlivými dny. Mezi pokrmy jsou velké pauzy, klient často pociťuje hlad. V jídelníčku
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nejsou zařazeny dopolední svačiny, někdy i odpolední. Hlavní jídlo je výhradně bez polévek.
Téměř není zastoupeno ovoce, zelenina a luštěniny, často se opakují určité druhy potravin.
Příjem vitaminů a minerálních látek je nevyhovující.
Nutriční cíl
Primárním cílem je podpořit růst svalové hmoty. Dalším nutričním cílem je změnit
stravovací návyky a rozložení stravy během dne, naučit pestrému a pravidelnému stravování.
Také je nutné optimalizovat příjem energie a jednotlivých živin. V. L. by měl dodržovat
pravidelný pitný režim, vyloučit alkohol a vyvíjet dostatečnou fyzickou aktivitu. Obecně by
se měl naučit zásadám správného stravování a výživy ve sportu.
Nutriční intervence
V. L. byl seznámen se změnami týkajícími se dosavadního stravovacího režimu.
Základním pravidlem je pravidelnost a pestrost. Mezi jednotlivými pokrmy by měla být pauza
2 hodiny, maximálně 3. V žádném případě by neměl být pociťován hlad. Nutné je upravení
poměru jednotlivých živin. Je nutné snížit podíl bílkovin, tuků a zvýšit podíl sacharidů. Také
je nutné zvýšit příjem vitaminů a minerálních látek, jež jsou nutné pro růst buněk. Jídelníček
byl obohacen o ovoce a zeleninu. Klientovi bylo doporučeno konzumovat kvalitní tuky
v podobě rostlinných olejů, kvalitních margarínů, ořechů, mandlového či burákového másla
a dalších potravin obsahující kvalitní tuky, např. avokáda. Další základní pravidlo je příjem
kvalitních bílkovin. Měl by se zvýšit příjem rybího masa a omezit konzumace masných
výrobků. Z těch je doporučeno konzumovat libové šunky s vysokým podílem masa. Vhodným
zdrojem bílkovin jsou i vejce, luštěniny a výrobky z nich. Sacharidy tvoří největší podíl
energetického příjmu. Upřednostňovány by měly být středně rychlé a pomalé sacharidy. Část
energie lze hradit protein-sacharidovým koktejlem složeným z proteinového hydrolyzátu,
ovoce, mléka, mandlového prášku, řepkového oleje a větvených aminokyselin. Důležité je
dodržovat i pitný režim. Optimální příjem tekutin by měl být v rozmezí 2,0-2,5 l. Množství se
odvíjí i o náročnosti fyzické aktivity. Vhodná je neslazená voda, ovocné a zeleninové šťávy,
čaje, při náročné fyzické aktivitě iontové nápoje. Co se týče fyzické aktivity, je nutné znát
jisté zásady. Před výkonem je vhodné užít protein-sacharidový koktejl, mléčný výrobek či
ovoce jako zdroj energie. Po ukončení aktivity doplnit sacharidy a tekutiny, které jsou také
nutné pro průběh proteosyntézy. S odstupem času zvyšovat podíl kvalitních bílkovin
a snižovat zastoupení sacharidů, přičemž by měl klesat i jejich glykemický index. Doplňky
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stravy se zvýšeným obsahem BCAA byly užívány před výkonem. Po fyzické aktivitě a před
spaním byl podáván proteinový izolát.
Klientovi byla vypočítána energetická potřeba, potřeba jednotlivých živin a na základě těchto
hodnot mu byl sestaven individuální jídelníček.

STANOVENÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY
Minimální energetická potřeba stanovená přístrojem InBody je 1675 kcal = 7012,9 kJ.
S touto hodnotou bylo dále počítáno pro zjištění celkového energetického výdeje.

Tab. 8 Celková energetická potřeba
Činnost

Energie vydaná při
činnosti [J/min/kg]

Délka činnosti
[h/den]

75,0
90,0
165,0
322,0
700,0

7,5
5,5
2,0
8,0
1,0

Spánek
Sezení v klidu
Lehké domácí práce
Zaměstnání
Fyzická aktivita
Celkem

Energetická
potřeba
[kJ]
2315,3
2037,4
1358,3
9878,4
2881,2
18470,6

Celkový energetický výdej byl stanoven 18470,6 kJ = 4411,6 kcal.

Tab. 9 Potřeba jednotlivých živin
Nutrient

Potřeba
[g/kg/den]

Bílkoviny
Tuky
Sacharidy

1,6
1,7
10,8

Potřeba
[g/den]
109,76
116,62
730,7

Energie

Energie

[kcal/den]

[kJ/den]

439,04
1049,6
2923,0

1838,2
4394,4
12238,9

% energetické
potřeby
10,0
23,8
66,3

Zastoupení větvených aminokyselin
Dle doporučení FAO/WHO/UNU pro běžnou populaci byla stanovena denní dávka
větvených aminokyselin 85 mg/kg/den, tj. 5,83 g/den. Klientovi byl stanoven denní příjem
BCAA ve výši 5,91 g, tj. 86,2 mg/kg/den. Větvené aminokyseliny byly přijímány ve formě
doplňků stravy - 1 ¼ dávky doplňků stravy s vysokým obsahem větvených aminokyselin (5 g
BCAA), 2 dávky proteinového izolátu (916 mg BCAA).
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Tab. 10 Příklad třídenního jídelníčku

1. DEN
Čas

Potraviny

Snídaně

8.00

Dopolední
svačina

10.00

chléb celozrnný 120 g, máslo 20 g, med včelí 30 g, jablko
100 g
rohlík grahamový 86 g, arašídové máslo 30 g, banán 150 g

Oběd

12.00

Odpolední
svačina I
Odpolední
svačina II
Večeře

14.30
16.30

polévka česneková 300 g
vepřové maso na zelenině 100 g, rýže 250 g
okurkový salát 150 g
karbanátky zeleninové 100 g, rajče 100 g, okurka 100 g,
paprika 100 g
ovocný salát 400 g, rohlík celozrnný 43 g

18.30

rohlík celozrnný 86 g, lučina 50 g, šunka dušená 50 g,
rajče 100 g, paprika 100 g
20.30
jogurt smetanový 100 g, rohlík celozrnný 86 g, jablko
Večeře II
100 g
Během dne 2,5 l tekutin, z toho 1500 ml ovocného džusu.

2. DEN
Čas

Potraviny

Snídaně

7.00

Dopolední
svačina I
Dopolední
svačina II

9.00

celozrnný rohlík 129 g, sýrová pomazánka 60 g, rajče
100 g
celozrnné sušenky 60 g, broskev 100 g

11.00

palačinky s marmeládou 200 g

Oběd

13.30

polévka brokolicová 300 g
rybí filé na másle 100 g, brambory 250 g
meruňkový kompot 150 g
zeleninový salát s naklíčenou čočkou 350 g, celozrnný
chléb 120 g
ovocný salát s mandlemi a sušenými švestkami 350 g

15.30
Odpolední
svačina I
17.30
Odpolední
svačina II
19.30
dušená mrkev s hráškem 125 g, brambory 125 g
Večeře
21.00
mléko plnotučné 100 g, celozrnný rohlík 86 g
Večeře II
Během dne 2,5 l tekutin, z toho 1000 ml slazeného čaje.
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3. DEN
Čas

Potraviny

Snídaně
Dopolední
svačina I
Dopolední
svačina II
Oběd

7.00
9.00

chléb celozrnný 120 g, margarín 15 g, džem 80 g
zeleninový salát 150 g, celozrnný chléb 60 g

11.00

grahamový rohlík 86 g, mandlové máslo 15 g, hruška 150 g

13.30

Odpolední
svačina I
Odpolední
svačina II
Večeře
Večeře II

15.30

kuřecí vývar 250 g
rizoto zeleninové 350 g, salát hlávkový 150 g
rýžový nákyp 200 g, meruňkový kompot 100 g

17.30

celozrnné sušenky 50 g, pomeranč 100 g

19.30
21.00

špenát 150 g, vejce 50 g, kynutý knedlík 100 g
grahamový rohlík 86 g, tvarohová pomazánka 50 g, okurek
100 g
Během dne 2500 ml tekutin, z toho 1000 ml ovocné a zeleninové šťávy.
Tab. 11 Nutriční hodnoty sestaveného třídenního jídelníčku

Energetický
příjem

1. DEN

2. DEN

3. DEN

PRŮMĚR

[kJ]

18332,3

18346,1

18466,7

18381,7

[kcal]

4378,6
725,0
117,4
105,5
9,0

4381,9
731,8
115,9
102,9
9,0

4410,7
740,2
115,1
103,7
9,0

4390,4
732,3
116,1
104,0
9,0

114,5

111,9

112,7

113,0

Sacharidy [g]
Lipidy [g]
Bílkoviny [g]

Strava
Doplňky
stravy
Celkem

Tab. 12 Příjem větvených aminokyselin

Strava [g]
Doplňky stravy [g]
BCAA celkem [g]

1. DEN

2. DEN

3. DEN

PRŮMĚR

14,39
5,91
20,30

16,27
5,91
22,18

17,52
5,91
23,43

16,06
5,91
21,97

Hodnocení
V. L. se stanoveným režimem řídil 54 dnů. Na základě provedení frekvenčního dotazníku
bylo zjištěno, že stanovený jídelníček nebyl dodržován zcela přesně. I přes to daný režim
přinesl pozitivní výsledky. Z výsledků bioimpedanční analýzy lze vyčíst zvýšení tělesné
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hmotnosti o 0,7 kg, hodnoty BMI o 0,2 kgm-2 a WHR o 0,05. Také se zvýšil podíl kosterní
svaloviny o 1,3 kg, celkové množství je 35,7 kg. Nejmenší nárůst svaloviny se projevil na
levé dolní končetině (0,13 kg), největší nárůst byl pozorován na pravé ruce, kde množství
kosterní svaloviny přesahovalo průměrné hodnoty. Zvýšila se i čistá hmotnost bez tuku, a to
o 2,4 kg. Snížilo se množství tukové tkáně, a to rovnoměrně ve všech částech těla. Celková
ztráta tuku je 1,7 kg, na dolní končetině se snížilo o 0,2 kg, na horní končetině o 0,1 kg.
Kleslo procentuální zastoupení tuku v organismu, je pod hranicí normy.

Výsledky bioimpedanční analýzy ze dne 24. 4. 2013
Výška: 175 cm
Hmotnost: 69,3 kg, dlouhodobě stabilní
Množství kosterní svaloviny: 35,7 kg
Množství tuku: 6,5 kg, tj. 9,4 %
Celková tělesná voda: 46 l
Čistá hmotnost bez tuku: 62,8 kg
BMI: 22,6 kgm-2
WHR: 0,87
Bazální metabolický výdej: 1726 kcal/den
Kompletní výsledky bioimpedanční analýzy viz příloha.
Tab. 13 Porovnání výsledků měření přístrojem InBody
28. 2. 2013
BMI [kgm-2]
WHR
Tělesná hmotnost [kg]
Množství kosterní
svaloviny [kg]
Množství tuku [kg/%]
Čistá hmotnost bez
tuku [kg]

24. 4. 2013

22,4
0,82
68,6
34,4

22,6
0,87
69,3
35,7

8,2/11,9
60,4

6,5/9,4
62,8

Dlouhodobý nutriční program
V. L. by měl nadále dodržovat stanovený režim, jelikož je snaha dosáhnout ještě
znatelnějších výsledků. Měl by být více sledován příjem kvalitních tuků, aby nedocházelo
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k další redukci tukové tkáně. Účinnost nutriční intervence bude sledována měřením
bioimpedanční analýzou.
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DISKUZE
V praktické části jsem se zabývala použitím BCAA u pacientky v septickém stavu
a u netrénovaného sportovce. V těchto oblastech jsou kladeny zvýšené nároky na přísun
energie a živin. Větvené aminokyseliny by měly působit preventivně proti ztrátě kosterní
svaloviny, měly by podporovat anabolismus a zabránit tak rozvoji katabolickým procesům.

KAZUISTIKA A
V první kazuistice byl sledován vývoj stavu malnutriční pacientky v sepsi. Kromě těchto
metabolických komplikací pacientka trpěla syndromem krátkého střeva, přítomný byl i slabý
ikterus

a

enterokutánní

píštěle.

Sekundárně

se

objevila

normocytární

anémie

a hyperlipidemie. Pacientce byla podávána totální parenterální výživa se zvýšeným obsahem
BCAA po dobu 19 dní. Podávaná dávka BCAA byla stanovena na 0,46 g/kg/den,
tj. 28,725 g/den. Větvené aminokyseliny tvořily 28,725 % z celkového obsahu aminokyselin.
Kritické stavy, jako je sepse, mohou mít za následek změny v metabolismu bílkovin, lipidů
i sacharidů. Dochází k hypermetabolismu a zvýšenému katabolismu. To se vyznačuje
vyčerpáním svalových bílkovin a zvýšenou oxidací BCAA. Adekvátní nutriční podpora se
zvýšeným obsahem BCAA může přinášet určité benefity. (91, 92, 117)
Od příjmu pacientky do jejího propuštění došlo ke zřetelnému upravení biochemických
parametrů, i když některé hodnoty stále zůstaly pod dolní hranicí normy. Během hospitalizace
byly zaznamenány krátkodobé elevace určitých parametrů, to mohlo být způsobeno např.
ucpáním nefrostomie či zvracením žaludečních šťáv. Tyto výkyvy byly během krátké doby
navráceny do normálu, tudíž na ně nebude brán zřetel při celkovém hodnocení.
Během hospitalizace došlo k upravení sérové hladiny viscerálních proteinů. Normalizace
plazmatických proteinů s krátkým poločasem rozpadu může být výsledkem dosažení pozitivní
dusíkové bilance a normalizace plazmatického aminokyselinového složení. Mechanismus,
kterým BCAA zvyšují plazmatické hladiny albuminu, není zcela objasněn. Jedním z možných
vysvětlení je, že BCAA či zvýšený poměr BCAA/AAA stimuluje produkci albuminu
v hepatocytech. Další hypotézou je, že BCAA inhibují degradaci proteinů. (118) U pacientky
se zvýšily hladiny albuminu, prealbuminu i celkové bílkoviny, naopak došlo k výraznému
snížení CRP. Podobné závěry se objevily v několika klinických studiích. Častým výsledkem
studií byl nárůst sérové koncentrace albuminu, celkové bílkoviny a pokles CRP.
(72, 118-120) Konkrétně Sun et al. zaznamenali pokles hodnoty CRP, což vysvětluje snížení
70

počtu infekčních komplikací. Zároveň byl pozorován nárůst viscerálních bílkovin, což
přispělo k pozitivní dusíkové bilanci. (87) V jisté studii byli pacienti na jednotce intenzivní
péče vyživováni 45% a 22,5% roztokem BCAA. V obou případech byla zaznamenána limitní,
avšak signifikantní elevace viscerálních proteinů s krátkým poločasem rozpadu. (96) Svou
praktickou částí tedy mohu potvrdit výsledky výše zmiňovaných studií. Naopak Vente et al.
ve své studii nedokumentovali žádné průkazné údaje o vlivu BCAA na koncentraci
plazmatických

bílkovin

než

byla

pozorována

u

standardních

roztoků.

(121)

Garcia-de-Lorenzo et al. ve své studii popsali vliv BCAA na zvýšení plazmatické koncentrace
prealbuminu při dávkách 0,5 g/kg a vyšších, u nižšího dávkování nebyly pozorovány žádné
účinky. (122) Tyto hodnoty zcela nekorelují s výsledky pacientky z kazuistiky A, jelikož jí
byly podávány dávky nižší a pozitivní změny byly zaznamenány. I když množství BCAA
podávaných pacientce se blíží hraniční hodnotě 0,5 g/kg. Garcia-de-Lorenzo et al. u žádného
z pacientů nepozorovali nárůst koncentrace albuminu. Výsledky těchto studií jsem ve své
praktické části nepotvrdila.
U pacientky z kazuistiky A se také upravilo vnitřní prostředí. Sérové koncentrace
draselných, hořečnatých a chloridových ionů se ustálily ve fyziologickém rozmezí. Zvýšila
se i hladina sodných a vápenatých kationů, avšak stále nebylo dosaženo požadovaných
hodnot. Bylo pozorováno i zlepšení imunitních funkcí, normalizovalo se i množství
leukocytů. Ovlivnění imunity bylo též popsáno v klinických studiích u septických pacientů,
jimž byla podávána výživa obohacená o BCAA. Došlo k rychlému zvýšení celkového počtu
lymfocytů. (94)
Patrná byla i změna lipidového profilu. Snížila se hladina triacylglycerolů, které jsou nyní
v normě. Byl zaznamenán pokles celkového cholesterolu, jenž je pod dolní hranicí normy.
Snížení celkového cholesterolu ve své studii pozorovali také Lee et al., avšak hladina
triacylglycerolů zůstala téměř nezměněna, patrný byl mírný nárůst. (119)
Vliv výživy obohacené o BCAA byl zřejmý i na výsledcích jaterních testů. Zatímco
hodnoty ALT a AST se mírně snížily a dosáhly normálních hodnot, hladina GGT a ALP se
zvýšila nad hranici normy. Zvýšení hodnot GGT a ALP ve své studii popsali
i Garcia-de-Lorenzo et al. (122) Naopak Lee et al. pozorovali elevaci hodnot ALT, AST
a celkového bilirubinu. (119) Výsledky této studie nemohu potvrdit svou praktickou částí,
jelikož u pacientky se hodnoty ALT a AST snížily a optimalizovaly se plazmatické
koncentrace celkového bilirubinu, urey a kreatininu, i když stále jsou nad horní hranicí
normy. Snížila se i exkrece dusíku močí. Ke stejným závěrům dospěl také Chiarla et al. (120)
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Mnozí autoři upozorňují na věrohodnost či nevěrohodnost studií. Například Freysz et al. ve
své studii neprokázali žádné významné pozitivní účinky podávání totální parenterální výživy
obohacené o BCAA u septických pacientů. Dle autorů studie je omezující koncentrace
aminokyselinových roztoků. (123) Avšak u pacientky z kazuistiky A byla také podávána
hypokalorická výživa a pozitivní výsledky se dostavily.
Odlišné závěry jednotlivých studií mohou být způsobeny rozdílnou koncentrací
aminokyselinových roztoků, celkovou dávkou BCAA a množstvím BCAA na kg tělesné
hmotnosti. Wang et al. ve své studii poukázali na tuto skutečnost. Při aplikaci 22,8% BCAA
roztoku klesla plazmatická hladina albuminu a celkové bílkoviny, zatímco po upravení
koncentrace na 35,9 % se celková bílkovina zvýšila. (117) Výsledky studií také mohou být
ovlivněny tím, zda byly BCAA podávány samostatně nebo jako součást komplexního
aminokyselinového roztoku, roli mohla hrát i přítomnost sacharidů a lipidů. (93)

KAZUISTIKA B
V praktické části jsem se snažila prokázat efekt suplementace větvenými aminokyselinami
u netrénovaného sportovce. Doplňky stravy se zvýšeným obsahem BCAA byly přijímány po
dobu 54 dnů v dávce 5,91 g/den (5,3 % z celkových aminokyselin), tj. 86,2 mg/kg/den.
Průměrný celkový denní příjem BCAA byl 21,97 g.
Větvené aminokyseliny byly užívány v době před fyzickou aktivitou, v průběhu dne a před
spaním byl podáván proteinový izolát. Cílem bylo zvýšit podíl svalové hmoty.
Pro ověření účinnosti sestaveného režimu byl klient změřen přístrojem InBody. Z výsledků
bioimpedanční analýzy je zřejmé zvýšení antropometrických ukazatelů jako je BMI a WHR.
Tělesná hmotnost se zvýšila o 0,7 kg, přičemž podíl kosterní svaloviny se zvýšil o 1,3 kg.
Signifikantní nárůst tělesné hmotnosti (2±1 kg) a svalové hmoty (4±1 kg) také dokumentovali
Stoppani et al. ve své studii. Větší nárůst hmotnosti v porovnání s klientem z kazuistiky B
může být daný větší dávkou BCAA, a to 14 g/den. V této studii bylo také popsáno snížení
tukové tkáně (2±1 %). (124) Redukce tukové tkáně byla pozorována také ve studii prováděné
na wrestlerech, přičemž aktivní tělesná hmota byla zachována. (37) Výsledky těchto studií
jsem ve své praktické části potvrdila, jelikož u klienta bylo pozorováno i snížení množství
tuku o 1,7 kg. Stejně tak pozitivní vliv suplementace BCAA ve své studii popsali Maclean
et al., kdy byla dávka 77 mg/kg podávána před cvičením, což přispělo k supresi odbourávání
svalové tkáně. (125) Zabránění katabolismu svalových bílkovin může být dáno zvýšením
intramuskulární a arteriální hladiny BCAA před fyzickou aktivitou.
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Také Candeloro et al. pozorovali nárůst svalové hmoty o 1,3 % u netrénovaných sportovců.
(126) Dávka BCAA byla více než dvojnásobná ve srovnání s dávkou, jež byla užívána
klientem z kazuistiky B, avšak doba užívání byla poloviční. Ve své praktické části jsem
zdokumentovala nárůst kosterní svaloviny o 1,37 %, což koreluje s výsledky výše zmíněné
studie. Z těchto výsledků by se dala vyvodit hypotéza, že čím vyšší dávka BCAA, tím dříve
se projeví nárůst svalové hmoty.
Schena et al. také zaznamenali při podávání 10 g BCAA denně zvýšení čisté hmotnosti bez
tuku, a to o 1,5 %. (127) Ve své praktické části jsme dospěla ke stejným výsledkům, u klienta
byl nárůst čisté hmotnosti bez tuku dokonce více markantní - o 2,4 kg, tj. cca 2,5 %. Ve
spojitosti s těmito změnami se zvýšil i bazální metabolický výdej o 51 kcal/den.
Studie zabývající se vlivem BCAA v oblasti sportovní výživy často poskytují rozporné
výsledky. To může být důsledkem individuálních rozdílů či metodických chyb.
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ZÁVĚR
Větvené aminokyseliny patří mezi esenciální složky potravy, jsou tedy nezbytné pro
správný růst, vývoj a funkci tkání. Zasahují také do metabolických pochodů.
V určitých situacích jsou kladeny větší nároky na příjem nutrietů. Obecně lze říci, že při
katabolických stavech, u onkologických pacientů, malnutričních pacientů, při sepsi, atd. by
zvýšený přísun větvených aminokyselin mohl působit protektivně. BCAA mají také velký
význam při jaterních onemocněních, jelikož mohou být metabolizovány extrahepatálními
tkáněmi. Výživa je důležitou součástí nefarmakologické léčby, správně zvolená nutriční
podpora může snížit riziko různých komplikací a zlepšit celkový zdravotní stav.
BCAA slouží jako zdroj energie a přispívají k pozitivní dusíkové bilanci. Mají anabolický
efekt na proteinový metabolismus a chrání svalovou tkáň před katabolickými procesy. Toho
se využívá v oblasti sportovní výživy s cílem zvýšit zastoupení kosterní svaloviny
v organismu či redukovat tělesnou tkáň.
Problematika výživy obohacené o BCAA je mezi odborníky stále diskutované téma.
V mnoha případech není stanovena efektivní výše dávky. Výživová doporučení by měla být
sestavena pro každého pacienta individuálně na základě daného onemocnění a aktuálního
stavu.
Pro lepší pochopení potenciální role větvených aminokyselin v klinické a sportovní výživě,
jejich lepší využití a dosažení požadovaných výsledků je třeba dalších studií.
Cílem této bakalářské práce bylo posoudit vliv užívání větvených aminokyselin ve zdraví
a nemoci a v praktické části tyto teze potvrdit.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AAA

aromatické aminokyseliny

ADP

adenosindifosfát

ALP

alkalická fosfatáza

ALT

alaninaminotransferáza

AST

aspartátaminotransferáza

ATP

adenotrindifosfát

BMI

body mass index, index tělesné hmotnosti

BCAA

větvené aminokyseliny

BCAT

aminotransferázy větvených aminokyselin

BCKA

ketokyseliny větvených aminokyselin

BCKD

dehydrogenázy ketokyselin větvených aminokyselin

CRP

C-reaktivní protein

CoA

koenzym A

DNA

deoxyribonukleová kyselina

EAA

esenciální aminokyseliny

ESPEN

Evropská společnost klinické výživy a metabolismu

FAD

flavinadenindinukleotid

GABA

γ-aminomáselná kyselina

GGT

γ-glutamyltransferáza

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc

IGF-1

inzulinu podobný růstový faktor-1

IVA

izovalerová acidemie

MMA

methylmalonová acidurie

mRNA

mediátorová ribonukleová kyselina

MSUD

nemoc javorového sirupu

mTOR

serin/threoninová proteinkináza

NAD+/ NADH2 oxidovaná/redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu
PA

propionová acidurie
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Příloha č. 1
Doporučené dávky větvených aminokyselin vydané WHO a FAO v roce 1973

Valin
[mg/kg/den]
Leucin
[mg/kg/den]
Isoleucin
[mg/kg/den]
Celkové BCAA
[mg/kg/den]
Celkové esenciální
aminokyseliny (EA)
[mg/kg/den]
Zastoupení BCAA
v celkové potřebě EA

Dítě 3-6 měsíců
93

Dítě 10-12 let
33

Dospělý
10

161

45

14

70

30

10

324

108

34

714

261

84

45 %

41 %

40 %

Příloha č. 2
Kazuistika A - Výsledky laboratorních testů I

21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

CRP

alb

prealb

CB

leu

Hb

[mg/l]

[g/l]

[g/l]

[g/l]

počet*109/l

[g/l]

112,1

12,5

0,07

67,4

4,07
3,81
4,42
4,44

107

54,6
32,8
78,7
50,9
36,8
62,8
73,7
61,3
47,9
32,5
30,4
25,0
21,1
14,3
11,6
8,3
5,3

17,9

22,0

0,07

16,8

0,07

18,0

0,1

70,7
68,5

69,7

CRP - C-reaktivní protein, alb - albumin, prealb - prealbumin, CB - celková bílkovina, leu - leukocyty,
Hb - hemoglobin

Příloha č. 3
Kazuistika A - Výsledky laboratorních testů II

21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

ALT

AST

GGT

ALP

TG

chol

[µkat/l]

[µkat/l]

[µkat/l]

[µkat/l]

[mmol/l]

[mmol/l]

0,48

0,35

0,84

0,56

0,42

0,98

0,46

0,33

0,95

2,56

5,71

1,14

2,0

0,86

0,9

ALT - alaninaminotransferáza, AST - aspartátaminotransferáza, GGT
ALP - alkalická fosfatáza, leu - leukocyty, TG - triglyceridy, chol - cholesterol

-

γ-glutamyltransferáza,

Příloha č. 4
Kazuistika A - Výsledky laboratorních testů III

21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

urea

kreatinin

C bili

U-N

[mmol/l]

[µmol/l]

[µmol/l]

[mg/dl]

29,9

225

16,3
14,1
16,1
13,5
11,3
10,4
11,4
13,4
15,0
13,4
11,7
12,6
11,8
10,5
10,0
10,2
10,2

202
173
203
185
159
158
171
169
139
137
134
125
128
132
131
128
130

C bili - celkový bilirubin, U-N - dusík v moči

97,8
68,3
69,6
41,9
36,7
29,3
24,4
20,9
22,6
21,5
21,9
19,7
19,2
18,8
20,7
17,5
17,5

15,4
12,4

13,3
17,4
17,5
17,3
14,5

13,2

Příloha č. 5
Kazuistika A - Výsledky laboratorních testů IV

21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

Cl-

PO43-

Mg2+

Ca2+

Na+

K+

[mmol/l]

[mmol/l]

[mmol/l]

[mmol/l]

[mmol/l]

[mmol/l]

1,78
1,77

128
129
129

4,3
4,0

1,93

129

4,0

0,65
104
105

105

0,88

0,71

Příloha č. 6
Kazuistika B - Výsledky bioimpedanční analýzy ze dne 28. 2. 2013

Příloha č. 7
Kazuistika B - Výsledky bioimpedanční analýzy ze dne 24. 4. 2013

Příloha č. 8
Kazuistika B - Frekvenční dotazník před změnou stravovacího režimu

Pečivo, cereálie
Vícekrát

Denně

denně

Chléb
Celozrnný chléb
Bílé pečivo
Celozrnné pečivo
Sladké pečivo
Snídaňové
cereálie
Obilné kaše

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

týdně

x
x
x
x
x
x
x

Mléko, mléčné výrobky, tuky
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

týdně

x

Mléko, kakao
Jogurt nízkotučný
Jogurt smetanový
Zakysané mléčné
výrobky
Tvaroh
Tvarohový sýr
Ochucený tvaroh
Sýr 30 %
tuku v sušině
Sýr 45 %
tuku v sušině
Sýr tavený
Máslo, margarín

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Přílohy, luštěniny
Vícekrát
denně

Brambory
Hranolky,
krokety, americké
brambory
Těstoviny
Rýže
Knedlík
bramborový
Luštěniny

Denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

týdně

x
x
x
x
x
x

Nikdy

Maso, masné výrobky, vejce
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

týdně

x

Kuřecí maso
Krůtí maso
Kachní a husí
maso
Vepřové maso
Hovězí maso
Rybí maso
Zvěřina
Šunkový salám
Jiné druhy
masných výrobků
Vejce

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Ovoce a zelenina, houby, skořápkové ovoce
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

Zřídka

Nikdy

týdně

x
x

Čerstvé ovoce
Kompotované
ovoce
Sušené ovoce
Čerstvá zelenina
Sterilovaná
zelenina
Houby
Ořechy, semena

x
x
x
x
x

Nápoje
Vícekrát

Denně

denně

Voda
Slazené nápoje
Džus
Čaj
Káva
Kávovinové
nápoje
Energetické
nápoje
Iontové nápoje
Alkoholické
nápoje

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

týdně

x
x

x
x
x
x
x
x
x

Sladkosti, pochutiny
Vícekrát
denně

Sušenky, oplatky
Celozrnné
sušenky,
müsli tyčinky
Čokoláda,
čokoládové
cukrovinky
Nečokoládové
cukrovinky
Zmrzlina
Džem
Med
Slané pochutiny
Kečup, tatarka,
hořčice

Denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

týdně

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Zřídka

Nikdy

Příloha č. 9
Kazuistika B - Frekvenční dotazník po změně stravovacího režimu

Pečivo, cereálie
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

Zřídka

Nikdy

týdně

x

Chléb
Celozrnný chléb
Bílé pečivo
Celozrnné pečivo
Sladké pečivo
Snídaňové
cereálie
Obilné kaše

x
x
x
x
x
x

Mléko, mléčné výrobky, tuky
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

týdně

x

Mléko, kakao
Jogurt nízkotučný
Jogurt smetanový
Zakysané mléčné
výrobky
Tvaroh
Tvarohový sýr
Ochucený tvaroh
Sýr 30 %
tuku v sušině
Sýr 45 %
tuku v sušině
Sýr tavený
Máslo, margarín

x
x
x
x
x
x

x
x

Přílohy, luštěniny
Vícekrát
denně

Brambory
Hranolky,
krokety, americké
brambory
Těstoviny
Rýže
Knedlík
bramborový
Luštěniny

Denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

týdně

x
x
x
x
x
x

Zřídka

Nikdy

Maso, masné výrobky, vejce
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

týdně

x

Kuřecí maso
Krůtí maso
Kachní a husí
maso
Vepřové maso
Hovězí maso
Rybí maso
Zvěřina
Šunkový salám
Jiné druhy
masných výrobků
Vejce

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ovoce a zelenina, houby, skořápkové ovoce
Vícekrát

Denně

denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

Nikdy

Zřídka

Nikdy

týdně

x

Čerstvé ovoce
Kompotované
ovoce
Sušené ovoce
Čerstvá zelenina
Sterilovaná
zelenina
Houby
Ořechy, semena

x
x
x
x
x
x

Nápoje
Vícekrát
denně

Voda
Slazené nápoje
Džus
Čaj
Káva
Kávovinové
nápoje
Energetické
nápoje
Iontové nápoje
Alkoholické
nápoje

Denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

týdně

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Sladkosti, pochutiny
Vícekrát
denně

Sušenky, oplatky
Celozrnné
sušenky,
müsli tyčinky
Čokoláda,
čokoládové
cukrovinky
Nečokoládové
cukrovinky
Zmrzlina
Džem
Med
Slané pochutiny
Kečup, tatarka,
hořčice

Denně

Vícekrát

1x týdně

1x měsíčně

Zřídka

týdně

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nikdy

Příloha č. 10
Kazuistika B - Složení doplňku stravy s vysokým obsahem BCAA

BCAA MAXIMAL + NITRIC OXIDE
V tomto

doplňku

stravy

jsou

BCAA

v poměru

2:1:1.

Přípravek

obsahuje

i arginin-α-ketoglutarát. Tato látka ve svalech podporuje produkci oxidu dusnatého, který
způsobuje vazodilataci a zlepšuje prokrvení.
Doporučené dávkování
V tréninkové dny 3-5 g cca 60 minut před tréninkem a dalších 3-5 g ihned po tréninku.
V dny odpočinku tyto dvě dávky s proteinovým jídlem. Celková denní dávka by neměla
překročit 10 g.
Obsah BCAA v 1 tabletě

BCAA [mg]
Isoleucin
Leucin
Valin
Celkový obsah BCAA

200
100
100
400

Příloha č. 11
Kazuistika B - Složení proteinového izolátu

ISOLATE AMINO

Složení
Syrovátkový proteinový izolát, taurin, L-glutamin, želatinové kaple. Isolate Amino
obsahuje základní i esenciální aminokyseliny, včetně BCAA.
Zastoupení BCAA v 1 dávce
V jedné dávce je obsaženo 458 mg BCAA. Tvoří 22,9 % z celkových aminokyselin,
49,9 % z celkového množství esenciálních aminokyselin.
Nutriční hodnoty jedné dávky (4 kapsle)

Energie
Proteiny
Alanin
Arginin
Asparagová kyselina
Cystein
Glutamová kyselina
Glycin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Fenylalanin
Prolin
Serin
Threonin
Tryptofan
Tyrosin
Valin
Celkový obsah BCAA
Celkový obsah esenciálních aminokyselin

8 kcal
2g
100 mg
42 mg
220 mg
44 mg
362 mg
28 mg
34 mg
128 mg
212 mg
192 mg
44 mg
60 mg
110 mg
91 mg
134 mg
28 mg
51 mg
118 mg
458 mg
917 mg

