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VZ�AH NIEKTORÝCH BIOCHEMICKÝCH UKAZOVATE¼OV K FYZICKEJ
ZDATNOSTI A VEKU

NE�ÈÁKOVÁ E., SVÁTKOVÁ H., TURECKÝ L.

CORRELATION OF SOME BIOCHEMICAL INDICATORS AND PHYSICAL
FITNESS AND AGE

16 men in the average age of 23.7 years and 24 juniors in the
average of 17 years, ice-hockey players, were investigated.
A significant negative correlation between the physical fit-
ness and indicators of lipoprotein metabolism were found.
This correlation proved the significance of the intensity of
physical activity as a factor decreasing the risk factors of at-
herosclerosis. Significantly higher levels of triacylglycerols
and significantly lower HDL-cholesterol were found in men
when compared with the juniors. The comparison of two age
categories which were subjected to regular long-term physi-
cal activity of high intensity, proved the influence of the age
of ice-hockey players who had been trained under the same
conditions. Both quantitative and qualitative changes in li-
poprotein metabolism proved the increase in atherogeneous
risks with the increasing age. (Tab. 7, Ref. 14.)
Key words: anthropometric, functional and biochemical in-
dices.
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Vy�etrili sme 16 mu�ov priemerného veku 23,7 roka a 24 do-
rastencov priemerného veku 17 rokov � hráèov ¾adového
hokeja. Na�li sme významné negatívne korelácie medzi fyzic-
kou zdatnos�ou a ukazovate¾mi metabolizmu lipoproteínov.
Korelácie potvrdili, �e fyzická aktivita zni�uje parametre,
ktoré sa pova�ujú za rizikové faktory aterosklerózy. Na�li
sme významne vy��ie hladiny triacylglycerolov a významne
ni��ie hodnoty HDL-cholesterolu u mu�ov v porovnaní s do-
rastencami. Na druhej strane porovnanie dvoch vekových
kategórií �portovcov, ktorí vykonávali pravidelne, dlhodobo
fyzickú aktivitu na vysokej úrovni, ukázalo rozhodujúci
vplyv veku pri prakticky rovnakom stupni trénovanosti
a rovnakom druhu za�a�ovania. Kvalitatívne aj kvantitatív-
ne zmeny metabolizmu lipoproteínov poukazujú na narasta-
nie aterogénneho rizika s vekom. (Tab. 7, lit. 14.)
K¾úèové slová: antropometrické, funkèné a biochemické
ukazovatele.
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Cie¾om práce je zisti� vz�ah medzi ukazovate¾mi fyzickej zdat-
nosti a niektorými ukazovate¾mi metabolizmu lipoproteínov u hrá-
èov ¾adového hokeja.

Vy�etrili sme dve vekové kategórie, mu�ov s priemerným ve-
kom 23,7 roka a dorastencov s priemerným vekom 17 rokov.

Porovnaním dvoch vekových kategórií �portovcov, ktorí vy-
konávajú pravidelne a dlhodobo fyzickú aktivitu na vysokej úrov-
ni, chceme zisti�, èi sa uká�e rozhodujúci vplyv veku pri prakticky
rovnakom stupni trénovanosti a rovnakom druhu za�a�ovania.

Touto prácou chceme prispie� k objasneniu vz�ahu veku ku
kvalite spektra lipoproteínov, ktorý je jedným z rizikových fakto-
rov vzniku aterosklerózy.

Materiál a metodika

Vy�etrili sme 16 mu�ov priemerného veku 23,7 roka a 24 do-
rastencov priemerného veku 17 rokov � hráèov ¾adového hokeja
TJ Slovan. Výsledky sme �tatisticky spracovali. Z antropometric-
kých ukazovate¾ov sme vybrali telesnú hmotnos�, telesnú vý�ku a ak-
tívnu telesnú hmotu. Z funkèných ukazovate¾ov sme sledovali max.
spotrebu kyslíka VO

2
max., max. spotrebu kyslíka na kg hmotnosti

VO
2
max/kg, max. pulzovú frekvenciu PFmax., pracovnú kapacitu

na kilogram hmotnosti W170/kg, maximálne W na kg hmotnosti
Wmax/kg a respiraèný kvocient RQ max. Rozdiely antropometric-
kých a funkèných ukazovate¾ov (tab. 1 a 2) medzi star�ím dorastom
a mu�mi sme testovali Studentovým t-testom pre nezávislé súbory.

Z biochemických ukazovate¾ov sme pre túto prácu vybrali 4 uka-
zovatele (celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, tria-
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cylglyceroly). Krv na vy�etrenie laboratórnych parametrov sme odo-
berali 3 minúty pred a 3 minúty po �tandardnom zá�a�ovom teste na
bicyklovom ergometri. Hladiny triacylglycerolov sme stanovovali sú-
pravou Oxochrom triacylglyceroly AM (firma Lachema, Brno), cel-
kový cholesterol súpravou firmy Boehringer, Mannheim a HDL-cho-
lesterol po zrá�aní systémom kyselina fosfowolfrámová/MgCl

2. 
Hod-

notu LDL-cholesterolu sme vypoèítali z hodnoty celkového choles-
terolu, HDL-cholesterolu a sérových triacylglycerolov.

Zá�a�ový test pozostával z dvoch 4-minútových submaximál-
nych stupòov (prvý stupeò 2 W/kg, druhý stupeò 3 W/kg). Po 2
minútach oddychu nasledovalo maximálne za�a�enie s poèiatoè-
ným za�a�ením 4 W/kg a ka�dú nasledujúcu minútu plus 2O W
do vyèerpania �portovca.

Hodnoty sme �tatisticky spracovali a vyhodnotili Studentovým
t-testom. Výsledky sú v tabu¾ke 3, kde uvádzame rozdiely hodnôt
biochemických ukazovate¾ov medzi dorastencami a mu�mi pred
zá�a�ou a po zá�a�i.

Ïalej sme z vybraných 13 ukazovate¾ov (3 antropometrické,
7 funkèných a 3 biochemické) v oboch skupinách vypoèítali ko-
relácie a zostavili korelaèné matice.

V tabu¾ke 4 uvádzame korelácie u dorastencov pred zá�a�ou,
v tabu¾ke 5 po zá�a�i. V tabu¾ke 6 korelácie u mu�ov pred zá�a-
�ou, v tabu¾ke 7 korelácie po zá�a�i. V tabu¾kách uvádzame sto-
násobky Spearmanových korelaèných koeficientov. Vyèíslené sú
hodnoty �tatisticky významné pri p<0,05 a p<0,01.

Výsledky

Antropometrické ukazovatele
U mu�ov sme zistili �tatisticky významne vy��iu hmotnos�

a významne vy��ie hodnoty aktívnej telesnej hmoty oproti doras-
tencom. Rozdiely hodnôt telesnej vý�ky neboli �tatisticky významné.

Funkèné ukazovatele
U mu�ov v priebehu zá�a�ového vy�etrenia sme zistili �tatistic-

ky významne vy��ie hodnoty len pri hodnote RQ max. Vy��ie hod-
noty sú pravdepodobne v dôsledku respiraènej kompenzácie meta-
bolickej acidózy, ktorá vzniká fyzickou zá�a�ou. Pri ostatných funk-
èných ukazovate¾och sa rozdiely hodnôt nepotvrdili ako významné.

Biochemické ukazovatele
Hodnoty biochemických ukazovate¾ov sme sledovali v�dy pred

zá�a�ovým testom a po òom, keï do�lo k zvýrazneniu niektorých
vz�ahov. Priemerné hodnoty hematokritu pred zá�a�ovým testom
boli 0,48 a po zá�a�ovom teste 0,50.

U mu�ov sme po zá�a�i zistili �tatisticky významne vy��ie
hodnoty celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. Na rozdiel
od toho u dorastencov bolo �tatisticky významné iba zvý�enie
hodnôt HDL-cholesterolu. Zvý�enie triacylglycerolov po zá�a�i sa
nepotvrdilo ako významné v oboch vekových skupinách.

Pri kvantitatívnom porovnaní rozdielu hodnôt triacylglycero-
lov a HDL-cholesterolu medzi mu�mi a dorastencami sme zistili
významné rozdiely. U mu�ov boli hodnoty triacylglycerolov pred
zá�a�ou o 40 % vy��ie (p<0,05) a po zá�a�i o 44 % vy��ie (p<0,01)
ako u dorastencov. Na druhej strane boli hodnoty HDL-choleste-
rolu u mu�ov významne ni��ie ako u dorastencov � pred zá�a-
�ou o 24 % (p<0,01) a po zá�a�i o 17 % (p<0,01).

Korelácie a korelaèné matice

Aj tu sa potvrdil rozdiel medzi mu�mi a dorastencami.

Pred zá�a�ou u dorastencov:
Celkový cholesterol negatívne koreloval s 3 funkènými

ukazovate¾mi (VO
2
max, VO

2
max/kg, VO

2
max/PF). LDL-cho-

lesterol podobne negatívne koreloval so 4 funkènými ukazo-
vate¾mi (VO

2
max, VO

2
max/kg, VO

2
max/PF a W max/kg), ako

aj s HDL-cholesterolom. Pozitívne koreloval s celkovým cho-
lesterolom.

Tab. 1. Antropometrické ukazovatele.
Tab. 1. Anthropometric indices.

Star�í dorast Mu�i
Juniors Men p
(n=24) (n=16)

 Telesná hmotnos� (kg) x 73,94 82,69 ***
Body mass (kg) Sx 8,14 4,44

Telesná vý�ka (cm) x 180,04 182,09 n.s
Body height (cm) Sx 5,94 4,81

Aktívna telesná hmota (kg) x 65,88 73,82 ***
Lean body mass (kg) Sx 7,26 5,06

n.s. - nevýznamné
 non statistical significance
*** - P<0,001

Tab. 2. Funkèné ukazovatele.
Tab. 2. Functional indices.

Star�í dorast Mu�i p
Juniors (n=24) Men (n=16)

VO
2
max(l/min) x 4,46 4,78 n.s

Sx 0,53 0,52

VO
2
max/kg(ml/kg) x 60,75 57,62 n.s

Sx 5,94 5,98

VO
2
max/PF(ml/PF) x 24,28 26,08 n.s

VO
2
max/HR(ml/HR) Sx 3,35 2,81

W170/kg(W) x 2,94 3,14 n.s
Sx 0,24 0,47

PF max(pulzy/min) x 183,83 183,13 n.s
HR max(beats/min) Sx 9,22 9,17

W max/kg(W/kg) x 4,27 4,44 n.s
Sx 0,40 0,19

RQ max x 1,06 1,16 ***
RER max Sx 0,08 0,06

n.s - nevýznamné
 no statistical significance
*** - p <0,001
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HDL-cholesterol naopak pozitívne koreloval so 4 funkènými
ukazovate¾mi (VO

2
max, VO

2
max/kg, VO

2
max/PF,Wmax/kg) a ne-

gatívne koreloval s RQ max a s celkovým cholesterolom.
Po zá�a�i sme u dorastencov zistili:

Celkový cholesterol negatívne koreloval s 3 funkènými uka-
zovate¾mi (VO

2
max, VO

2
max/kg a VO

2
max/PF) a pozitívne kore-

loval s RQmax.

LDL-cholesterol negatívne koreloval s 2 funkènými ukazova-
te¾mi (VO

2
max, VO

2
max/kg) a s HDL-cholesterolom. Pozitívne

koreloval s celkovým cholesterolom.
HDL-cholesterol pozitívne koreloval s VO

2
max/kg a negatív-

ne s RQmax a celkovým cholesterolom.
U mu�ov na rozdiel od dorastencov sa na�la menej významná

korelácia.

Tab. 3. Biochemické ukazovatele.
Tab. 3. Biochemical indices.

Pred zá�a�ou Po zá�a�i
Before physical load After physical load

Star�í Mu�i Star�í Mu�i
dorast dorast
Juniors Men Juniors Men
(n=24) (n=16) p (n=24) (n=16) p

C.cholesterol x 5,31 4,91 * 5,48 5,55 n.s
Total cholesterol Sx 0,34 0,64 0,33 0,79
( mmol/l)
HDL-cholesterol x 1,46 1,11 *** 1,53 1,27 ***
(mmol/l) Sx 0,08 0,17 0,10 0,19

LDL-cholesterol x 3,69 3,64 n.s  3,74 3,96 n.s
(mmol/l) Sx 0,40 0,62 0,42 0,73

Triacylglyceroly x 0,84 1,18 * 0,99 1,43 **
Triacylglycerols Sx 0,38 0,53 0,42 0,49
(mmol/l)

n.s - nevýznamné
 no statistical significance
* - p<0,05
** - p<0,01
*** - p<0,001

Tab. 4. Korelácie u star�ieho dorastu pred zá�a�ou (n=24).
Tab. 4. Correlations of juniors before physical load (n=24).

Ukazovatele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indices

 1.VO
2 
max �

 2.VO
2 
max/kg 48 * �

 3.VO
2 
max/PF 95** � �

 4.W170/kg 40* � 58** �
 5.PF max � � �57** �66** �
 6.Wmax/kg � 51* � � 63** �
 7.RQ max � � � � 40* � �
 8.Telesná hmotnos� 64** � 69** � �45* � � �
 Body mass
 9.Telesná vý�ka � � 50** � �51** �53** � 68** �
 Body height
10.Aktívna svalová hmota 67** � 69** � �38* � � 98** 63** �
 Lean body mass
11.Cholesterol �49** �59** �43** � � � � � � � �
12.HDL�cholesterol 41* 74** 39* � � 38* �47* � � 46* �74** �
13.LDL�cholesterol �49** �59** �42* � � �38* � � � � 98** �78** �

* � p<0.05
** � p<0.01
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Pred zá�a�ou:
Celkový cholesterol negatívne koreloval s VO

2
max a telesnou

vý�kou.
LDL-cholesterol negatívne koreloval len s telesnou vý�kou

a pozitívne s celkovým cholesterolom.
U HDL-cholesterolu sme nezistili �iadnu koreláciu.

Po zá�a�i:
Celkový cholesterol významne negatívne koreloval s 3 funk-

ènými ukazovate¾mi (VO
2
max, VO

2
max/kg, VO

2
max/PF) a s tele-

snou vý�kou.

LDL-cholesterol rovnako negatívne koreloval s tými istými
ukazovate¾mi.
HDL-cholesterol negatívne koreloval s W 170/kg.

Diskusia

Pri porovnaní výsledkov na�ej práce so závermi prác iných
autorov sa potvrdzuje poznatok, �e objemovo nároèný vytrvalost-
ný tréning je sprevádzaný zmenami spektra lipoproteínov. Väè�i-
nou ide o pokles celkového cholesterolu a zvý�enie HDL-choles-
terolu (Racek a spol., 1987; Steinerová a spol., 1986).

Tab. 5. Korelácie u star�ieho dorastu po zá�a�i (n=24).
Tab. 5. Correlations of juniors after physical load (n=24).

Ukazovatele 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indices

 1.VO
2 
max �

 2.VO
2 
max/kg 48* �

 3.VO
2 
max/PF 95** � �

 4.W170/kg 40* � � �
 5.PF max  � � �57** �66** �
 6.Wmax/kg  � 51** � � 63** �
 7.RQ max  � � � � 40* � �
 8.Telesná hmotnos� 64** � 69** � �45* � � �
 Body mass
 9.Telesná vý�ka  � � 50** � �51** �53** � 68** �
 Body weight
10.Aktívna svalová hmota 67** � 69** � �38* � � 98** 63** �
 Lean body mass
11.Cholesterol �43* �47* �40* � � � 41* � � � �
12.HDL�cholesterol  � 74** � � � � �41* � � � �64** �
13.LDL�cholesterol �40* �51** � � � � � � � � 96** �71** �

* � p<0.05
** � p<0.01

Tab. 6. Korelácie u mu�ov pred zá�a�ou (n=16).
Tab. 6. Correlations of men before physical load (n=16).

Ukazovatele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indices

 1.VO
2 
max �

 2.VO
2 
max/kg 88** �

 3.VO
2 
max/PF 90** 77** �

 4.W170/kg � � 67** �
 5.PF max � � � �64** �
 6.Wmax/kg 61* 62** 68** � � �
 7.RQ max � � � � � � �
 8.Telesná hmotnos� � � � � � � � �
 Body mass
 9.Telesná vý�ka � � � � � � 52* 58* �
 Body weight
10.Aktívna svalová hmota 49* � 61** 63** � � 50* 91** 68** �
 Lean body mass
11.Cholesterol �49* � � � � � � � �51* � �
12.HDL�cholesterol � � � � � � � � � � � �
13.LDL�cholesterol � � � � � � � � �61** � 79** � �

* � p<0.05
** � p<0.01
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Tab. 7. Korelácie u mu�ov po zá�a�i (n=16).
Tab. 7. Correlations of men after physical load (n=16).

Ukazovatele 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indices

 1.VO
2 
max �

 2.VO
2 
max/kg 88** �

 3.VO
2 
max/PF 90** 77** �

 4.W170/kg � � 67** �
 5.PF max � � � �64** �
 6.Wmax/kg 61* 62** 68** � � �
 7.RQ max � � � � � � �
 8.Telesná hmotnos� � � � � � � � �
 Body mass
 9.Telesná vý�ka � � � � � � 52* 58* �
 Body weight
10.Aktívna svalová hmota 49* � 61* 63** � � 50* 91** 68** �
 Lean body mass
11.Cholesterol �68** �61* �61* � � � � � �60* � �
12.HDL�cholesterol � � � �63** � � � � � � � �
13.LDL�cholesterol �65** �60* �51* � � � � � �58* � 95* � �

* � p<0.05
** � p<0.01

V priebehu za�a�enia submaximálnej intenzity dochádza
k významnému poklesu obsahu svalových triacylglycerolov (Es-
sen, 1977). Vytrvalostný tréning vedie ku zvý�eniu schopnosti uti-
lizova� svalové triacylglyceroly pri dlhodobom za�a�ení (Heurley
a spol., 1985). Aj Máèek a spol. (1988 a, b) pri sledovaní mladis-
tvých vo veku 16�18 rokov �portujúcich a ne�portujúcich na�li
hodnoty HDL-cholesterolu vy��ie a LDL-cholesterolu ni��ie
u �portujúcich. Bartùòková a spol. (1988) zistili u 14 mu�ov po
24 h behu po úspe�nom ukonèení pretekov vzostup hladín HDL-
cholesterolu a pokles hladín LDL-cholesterolu. Enger a spol.
(1977) uvádzajú u 220 trénovaných ly�iarov-be�cov signifikant-
ne vy��ie hodnoty HDL-cholesterolu oproti netrénovaným. V na-
�ej práci sme zistili, podobne ako aj iní autori (Stránsky a spol.,
1979; Vokál a Krí�, 1982; Krí� a Vokál, 1983) pozitívnu korelá-
ciu celkového cholesterolu s percentom podko�ného tuku.

Vzh¾adom na �iroko diskutovanú otázku vz�ahu lipoproteínov, ako
aj ïal�ích faktorov k riziku aterosklerózy (Bartùòková a spol., 1988;
Brownell a spol., 1982; Lipson a spol., 1980; Salonen a spol., 1981)
sme sa pokúsili touto prácou doplni� obraz niektorých vz�ahov medzi
vybranými biochemickými ukazovate¾mi a ukazovate¾mi fyzickej
zdatnosti a upozorni� na zistený rozhodujúci vplyv veku pri praktic-
ky rovnakom stupni trénovanosti a rovnakom druhu za�a�ovania.
Kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny metabolizmu lipoproteínov pou-
kazujú na narastanie aterogénneho rizika s vekom. Zistili sme �tatis-
ticky významne vy��ie hladiny a významne ni��ie hodnoty HDL-cho-
lesterolu u mu�ov. Príèinou sú pravdepodobne zmeny hladín hormó-
nov, kde hlavne androgény zni�ujú hladinu HDL-cholesterolu. Pred-
pokladáme aj vplyv rozdielnej �ivotosprávy, vý�ivy a podobne.

Záver

Na�li sme významné negatívne korelácie medzi fyzickou zdat-
nos�ou a ukazovate¾mi metabolizmu lipoproteínov. Korelácie nám

potvrdili význam úrovne fyzickej aktivity ako faktora zni�ujúce-
ho riziko aterosklerózy.

Na druhej strane porovnanie dvoch vekových kategórií �po-
rtovcov, ktorí vykonávali pravidelne dlhodobo fyzickú aktivitu na
vysokej úrovni, ukázalo, �e metabolizmus lipoproteínov ovplyv-
òujú aj ïal�ie faktory endogénneho pôvodu.

K tomuto názoru nás vedie poznatok, �e v mlad�ej vekovej
kategórii sme na�li kvantitatívne a kvalitatívne priaznivej�ie zlo-
�enie spektra lipoproteínov.
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Kuèera M., Dylevský I.(Eds.): Pohybový systém a zátì�. Praha,
Grada Publishing 1997, 47 obrázkov, 260 strán.

Správna funkcia pohybového systému je podmienkou plného
pocitu zdravia èloveka a jeho optimálneho zaradenia v ¾udskej spo-
loènosti. U� od èias Hippokrata je fyzická aktivita jedným zo 4
základných atribútov �ivota. Súèasná dynamická doba je charak-
terizovaná rastúcimi fyzickými nárokmi na v�etkých pracovníkov
- teda nielen na pracovníkov v robotníckych povolaniach, ale na
celú populáciu. Pohybová aktivita napr. v zamestnaní pritom mô�e
by� dynamická (rýchlos�, sila, dynamika), ale aj statická (sedenie,
státie). V oboch prípadoch je potrebné vytvori� prí�a�livý a do-
stupný lieèebno-rehabilitaèný model, ktorým sa kompenzujú ne-
gatívne dôsledky jednostranného a opakovaného telesného a du-
�evného pre�a�ovania pracovníkov. V civilizovanej spoloènosti je
úlohou správne �ordinovanej� fyzickej aktivity vyrovnáva� nega-
tívne dôsledky zmien �ivotného �týlu doby. V tomto zornom uhle
vidíme aj úlohy tzv. spontánne pohybových a �portovo-rekreaèných
telovýchovných aktivít.

Poslanie knihy najlep�ie charakterizujú zostavovatelia, ktorí
upravujú známe �heslo�: �portom k trvalej invalidite! na heslo:
Nesprávne vykonávaným �portom alebo nedostatoèným pohybom

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

k trvalej invalidite! V tomto zmysle autori dôsledne analyzujú
pohyb a jeho úlohy v ontogenéze èloveka, zaraïujú vybrané kapi-
toly z funkènej anatómie pohybu, prièom sa zameriavajú na bio-
mechaniku ¾udského organizmu, pohybového systému a jeho sú-
èastí, analyzujú typy pohybov a ich vplyv na pohybový systém.
V logickej nadväznosti autori vysvet¾ujú mechanizmus pôsobe-
nia rôznych typov �portu (chôdza, atletika, plávanie, hry, tenis,
vodné �porty, cyklistika, gymnastika a zimné �porty) na organiz-
mus a kritériá výberu vhodnej pohybovej aktivity. V druhej èasti
knihy sa èitate¾ oboznamuje s fyziológiou a patofyziológiou úna-
vy a klinickým vy�etrením dr�ania tela. V samostatných kapito-
lách sa autori venujú problematike prevencie a lieèby osteoporó-
zy, ortopedickým ochoreniam (ochorenia chrbtice a dolnej kon-
èatiny), predstavujú typické poranenia pri �portových aktivitách,
artrózu - príèiny a kliniku, vz�ah k �portu. Dôle�itou èas�ou sú aj
funkèné poruchy pohybového systému (centrálne, periférne, po-
sturálne funkcie). Posledná kapitola je venovaná problematike
amputácií, protetickej technike a �portu telesne postihnutých.
Významným doplnkom knihy je podrobný register, ktorý znáso-
buje preh¾adnos� a informaènú hodnotu knihy.

M. Bernadiè


