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STRESZCZENIE 

 

 Wyróżniamy dwa rodzaje zmęczenia: obwodowe i ośrodkowe. Zmęczenie obwodowe 

jest dość dobrze poznane i szeroko opisane w piśmiennictwie, natomiast informacje dotyczące 

zmęczenia ośrodkowego są niepełne, a równolegle istnieje kilka teorii jego rozwoju. 

Zaburzenia homeostazy (energetycznej, termicznej, wodnoelektrolitowej itp.) prowadzą  

do zmęczenia i tym samym zmniejszenia zdolności do wysiłku. 

 Jedna z teorii rozwoju zmęczenia ośrodkowego podczas wysiłku fizycznego związana 

jest z obniżeniem stężenia aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach węglowych (BCAA – 

branched chain amino acids): waliny, leucyny i izoleucyny we krwi spowodowanego  

ich utlenianiem w pracujących mięśniach. Jednocześnie dochodzi do wzrostu stężenia 

wolnego tryptofanu, ponieważ wolne kwasy tłuszczowe zmobilizowane z tkanki tłuszczowej 

do pokrycia potrzeb energetycznych wypierają tryptofan z połączenia z albuminami. 

Czynnikiem limitującym dostępność tryptofanu dla komórek w mózgu jest jego transport 

przez barierę krew-mózg, który ze względu na konkurowanie o ten sam nośnik zależy  

od stosunku stężeń wolnego tryptofanu do BCAA we krwi. W myśl koncepcji wysuniętej  

w latach 80-tych ubiegłego wieku przez Newsholme i Bloomstrand, serotonina wytwarzana  

w mózgu przyczynia się do rozwoju zmęczenia ośrodkowego. Prekursorem  

tego neuroprzekażnika jest właśnie tryptofan, w związku z tym zwiększony stosunek stężeń 

tryptofanu do BCAA prowadzi do zwiększenia syntezy serotoniny w mózgu, co wywołuje 

zmęczenie ośrodkowe. Objawia się ono zmniejszeniem zdolności do wysiłku, większym 

odczuciem ciężkości wykonywanej pracy oraz pogorszeniem koncentracji i sprawności 

psychomotorycznej. Jest to zjawisko wysoce niepożądane w sporcie, a także w pracy 

fizycznej w życiu codziennym. 

Zastosowanie suplementacji BCAA łagodzi zmęczenie ośrodkowe podczas wysiłku, 

jednak zmiany te nie są spektakularne. Może to wynikać z jednoczesnego zwiększenia 

stężenia amoniaku w mózgu wywołanego nasilonym metabolizmem podanych aminokwasów. 

Amoniak, podobnie jak serotonina, jest uznany za czynnik sprzyjający rozwojowi zmęczenia 

ośrodkowego i w ten sposób zniwelowana może zostać korzyść osiągnięta podaniem BCAA. 

Spośród preparatów łagodzących objawy hiperamonemii jednym  

z najskuteczniejszych, a zarazem dostępnym jako suplement diety, jest asparaginian ornityny 

(AO). W związku z tym logicznym wydawało się zbadanie skojarzonej suplementacji BCAA 

z preparatem obniżającym stężenie amoniaku podczas wysiłku fizycznego. W piśmiennictwie 



światowym nie ma doniesień o zastosowaniu jakiejkolwiek formy skojarzonej suplementacji 

tego rodzaju. 

Pomimo iż aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach węglowych są uznanym 

suplementem żywieniowym, informacje dotyczące ich działania są bardzo zróżnicowane,  

a także brakuje jednolitego poglądu co do wskazań i dawkowania BCAA. 

 W świetle powyższych informacji zrodził się cel pracy, którym było zbadanie wpływu 

skojarzonej suplementacji BCAA z preparatem obniżającym stężenie amoniaku – 

asparaginianem ornityny – na czas reakcji różnicowej, będący wskaźnikiem zmęczenia 

ośrodkowego podczas długotrwałego umiarkowanego wysiłku fizycznego oraz wysiłku  

o rosnącej intensywności do granic tolerancji. Sprawdzono również etap restytucji 

powysiłkowej. Oceniano wysiłkowe zmiany stężenia BCAA, AO, tryptofanu, argininy, 

fenyloalaniny, tauryny, glutaminy, kwasu glutaminowego, amoniaku, LA i glukozy. 

Badania przeprowadzono u jedenastu ochotników (wiek 32,6±1,9 lat,  

BMI 22,3±0,3 kg/m
2
), wytrenowanych wytrzymałościowo zdrowych mężczyzn  

(VO2max 59±1 ml/kg/min), regularnie ćwiczących i startujących w długodystansowych 

zawodach biegowych i rowerowych. Za każdym razem badani zgłaszali się do pracowni 

badań czynnościowych około godziny 9 rano po lekkim śniadaniu.  

Podczas pierwszego badania w celu oszacowania wydolności fizycznej (VO2max), 

wykonano stopniowaną próbę wysiłkową do odmowy na cykloergometrze stacjonarnym 

(obciążenie początkowe 50 Wat zwiększane co 3 minuty o 50 Wat), z ciągłym pomiarem 

częstości skurczów serca (HR), pobierania tlenu (VO2) i wydychanego dwutlenku  

węgla (VCO2). Badani zapoznali się także z testem sprawności psychomotorycznej, 

polegającym na pomiarze czasu reakcji różnicowej (CRR) podczas ostatnich 2 minut każdego 

kolejnego obciążenia próby wysiłkowej. Zadanie to polegało na reagowaniu na bodźce 

świetlne i dźwiękowe przez jak najszybsze naciśnięcie odpowiedniego dla danego bodźca 

przycisku umieszczonego na kierownicy cykloergometru. Test składał się z 15 bodźców 

pozytywnych (światło czerwone i dźwięk) i 15 negatywnych (światło zielone i żółte), 

emitowanych w różnych odstępach czasu. Kolejne dwie wizyty odbywały się po przynajmniej 

tygodniowych przerwach i zgodnie z zasadą podwójnie ślepej próby stosowano suplement 

aminokwasowy zawierający BCAA i asparaginian ornityny lub placebo.  

Po założeniu cewnika do żyły odłokciowej, pobraniu próbki krwi i teście CRR badani 

spożywali napój zawierający 6 g asparaginianu ornityny z 10 g BCAA (BCAA+AO)  

lub placebo. Po 30 minutach odpoczynku w pozycji siedzącej pobierano próbkę krwi  

i przeprowadzano test CRR. Następnie badani wykonywali na cykloergometrze  



90-minutowy wysiłek o stałej intensywności odpowiadającej 60% VO2max oznaczonego  

w czasie pierwszej wizyty. W 30 minucie wysiłku podawano napój zawierający 6 g 

asparaginianu ornityny z 6 g BCAA lub placebo. Kolejne pobrania krwi oraz testy CRR 

przeprowadzono w połowie (45 min) oraz na koniec (90 min) wysiłku o stałej intensywności. 

Po 3 minutach odpoczynku badani wykonali stopniowaną próbę wysiłkową  

do odmowy jak w czasie pierwszej wizyty. Test CRR oraz pobrania krwi wykonywano  

pod koniec każdego obciążenia oraz po 20 minutach odpoczynku. Ponadto oceniano 

subiektywne odczucie ciężkości wykonywanej pracy, wykorzystując 20 stopniową  

skalę Borga.  

W uzyskanych wynikach stwierdzono brak różnic pomiędzy grupami BCAA+AO  

a placebo w częstości skurczów serca, pobieraniu tlenu, współczynniku oddechowym, 

subiektywnym odczuciu zmęczenia, glukozy, glutaminy, fenyloalaniny i glutaminianu. 

Stężenie suplementowanych aminokwasów we krwi – waliny, leucyny, izoleucyny  

i ornityny – zwiększyło się istotnie w grupie BCAA+AO i utrzymało podwyższone podczas 

całego badania. Wyższe stężenie asparaginianu odnotowano w grupie przyjmującej 

suplementy aminokwasowe na zakończenie wysiłku o umiarkowanej intensywności i w czasie 

restytucji powysiłkowej. Stężenie tryptofanu we krwi było niższe w grupie suplementowanej 

aminokwasami na zakończenie stopniowanej próby do odmowy w porównaniu z grupą 

przyjmującą placebo. Współczynnik stężenia wolnego tryptofanu do aminokwasów  

o rozgałęzionych łańcuchach węglowych (fTRP/BCAA) był istotnie niższy w grupie 

BCAA+AO w porównaniu z grupą placebo. Stężenie tauryny było istotnie niższe w grupie 

BCAA+AO niż po placebo w połowie wysiłku o umiarkowanej intensywności i pod koniec 

stopniowanej próby do odmowy. Po suplementacji aminokwasowej stężenie amoniaku  

we krwi nie zmniejszyło się w porównaniu z placebo, jednak w czasie restytucji 

powysiłkowej tempo eliminacji amoniaku było wyższe. Stężenie we krwi mleczanu było 

istotnie niższe w grupie BCAA+AO w połowie wysiłku o umiarkowanej intensywności.  

Czas reakcji różnicowej był znamiennie krótszy w grupie BCAA+AO podczas stopniowanej 

próby do odmowy i na zakończenie tego wysiłku.  

Podsumowując, przedstawione badania wykazały, że skojarzona suplementacja BCAA  

z asparaginianem ornityny zwiększyła podczas wysiłku fizycznego stężenie we krwi waliny, 

leucyny, izoleucyny i ornityny, natomiast stężenie tryptofanu uległo obniżeniu. Ponadto  

w części wysiłku o wzrastającym obciążeniu polepszyła sprawność psychomotoryczną.  

Nie potwierdzono doniesień opisujących obniżanie się stężenia BCAA oraz nie doszło  

do obniżenia stężenia amoniaku we krwi podczas wysiłku fizycznego. Natomiast zastosowana 



suplementacja spowodowała przyspieszenie tempa eliminacji amoniaku z krwi w czasie 

restytucji powysiłkowej oraz potwierdziła wcześniejsze obserwacje o braku bezpośredniego 

wpływu suplementów aminokwasowych na wydolność fizyczną.  

Mając na uwadze powyższe wyniki powinno się zakwalifikować BCAA+AO do grupy 

substancji przebadanych o potwierdzonym działaniu, zarówno w trakcie wysiłku jak i podczas 

restytucji powysiłkowej. Zatem skojarzona suplementacja BCAA+AO może być 

rekomendowana w celu ograniczenia występowania zmęczenia ośrodkowego. Zastosowana 

dawka – 16 g BCAA i 12 g asparaginianu ornityny – podzielona odpowiednio do długości 

trwania wysiłku wydaje się wystarczająca i skuteczna. 



ABSTRACT 

 

Fatigue can occur in two forms: central and peripheral. Whereas peripheral fatigue  

is relatively well understood and has been widely discussed, little is known about the central 

fatigue, there are several coexisting hypotheses concerning its development.  Disturbances  

in homeostasis (in energy, fluid and electrolyte balance, thermoregulation, etc.) lead to fatigue 

and decrease physical capacity.  

 One of the central fatigue theories is based on blood concentrations of branched chain 

amino acids (BCAA: valine, leucine and isoleucine) decreasing during exercise due to their 

enhanced oxidation by working muscles. On the other hand, free tryptophan concentration 

increases as free fatty acids regained from fatty tissue to cover energy needs remove 

tryptophan from its bound to albumins. Tryptophan availability in the brain is influenced  

by the capacity of blood-brain barrier transporter, which depends on free tryptophan/BCAA 

concentration ratio as they both compete for the same carrier. According to the hypothesis 

created by Newsholme and Bloomstrand in the 1980’s increased serotonin synthesis in the 

brain contributes to central fatigue. As tryptophan is a substrate for serotonin synthesis, thus, 

increased tryptophane/BCAA ratio enhances serotonin content in the brain, which therefore 

contributes to central fatigue. It is displayed by decreased physical performance, increased 

rate of perceived exertion, reduced focusing ability and psychomotor function. Such 

conditions are highly unfavorable, both in sport performance and in professional physical 

strain . 

 Supplementation with BCAA delayed central fatigue during exercise, however,  

that impact could be expected to be more spectacular. Such results might be explained  

by increased ammonia concentration in the brain, which is caused by increased metabolism  

of the ingested BCAA. Similar to serotonin, ammonia is considered to be a fatigue-inducing 

factor which might diminish the beneficial effect of the BCAA intake. 

 Of all the agents which can alleviate hyperammonemia symptoms, ornithine aspartate 

(OA) appears to be one of the most effective and is available as an oral dietary supplement. 

Consequently, it seemed reasonable to analyze combined supplementation of BCAA  

with ammonia-decreasing agent during exercise. The literature does not provide reports  

on any kind of such combined supplementation. 

Although branched chain amino acids are established as a widely available dietary 

supplement, there is no consistent information on the effect of BCAA and recommended 

doses are yet to be established. 



 Thus, the aim of the study was to assess the impact of combined supplementation  

of BCAA with ornithine aspartate, an ammonia-reducing agent, on multiple choice reaction 

time as a marker of central fatigue during moderate intensity, prolonged exercise followed  

by graded maximal effort and blood concentrations of BCAA, ornithine aspartate, tryptophan, 

arginine, phenylalanine, taurine, glutamine, glutamate, ammonia, lactate and glucose during 

exercise and recovery. 

 The study included eleven volunteers (aged 32.6±1.9 years, BMI 22.3±0.3 kg/m
2
), 

endurance-trained (VO2max 59±1 ml/kg/min), healthy men, regularly involved in long-

distance running and cycling. Each time they reported to the laboratory at about 9 a.m. after 

having a light breakfast.  

During the first visit subjects performed graded exercise test to volitional exhaustion 

on cycloergometer (initial workload of 50 Watts was increased by 50 Watts every 3 min) with 

their heart rate (HR), oxygen uptake (VO2) and carbon dioxide production (VCO2) recorded 

continuously in order to determine maximal aerobic capacity (VO2max). Subjects were also 

familiarized with multiple choice reaction time (MCRT) test used to evaluate psychomotor 

performance. It was performed at rest and during last 2 min of each workload. Subjects were 

supposed to respond as fast as possible to visual and audio stimuli emitted in different time 

intervals by pressing the corresponding buttons attached to the handlebars  

of the cycloergometer (right hand for red light and left hand for sound) and to ignore other 

stimuli (green and yellow lights). 

 Afterwards, subjects came to the lab twice in at least one week intervals and were 

supplemented in a double-blind manner with either amino acids or placebo. 

 After inserting the catheter into the antecubital vein, the subjects’ blood samples  

for BCAA, ornithine aspartate, tryptophan, arginine, phenylalanine, taurine, glutamine, 

glutamate, ammonia, lactate and glucose were taken and MCRT test was performed. Then, 

they consumed a solution of either 10g of BCAA with 6g of ornithine aspartate or placebo. 

After a 30 min rest in sitting position blood samples were taken again and MCRT test was 

performed. Next, the subjects performed 90 min exercise on the cycloergometer at constant 

intensity of 60% of VO2max determined at the first visit. In the 30
th

 minute of exercise  

a solution of either 6g of BCAA with 6g of ornithine aspartate or placebo was administered. 

Blood samples were taken and MCRT tests were performed halfway through (45 min)  

and at the end of the constant-intensity exercise (90 min). After a 3 min rest the subjects 

performed graded exercise test to volitional exhaustion as they did at the first visit. Blood 

sampling and the MCRT tests took place at the end of each workload as well as after 20 min 



recovery. Additionally, rate of perceived exertion was recorded at each workload  

with a 20-point Borg’s scale. 

 The obtained results show no significant differences between BCAA+OA and placebo 

groups in terms of HR, oxygen uptake, respiratory quotient, lactate, rate of perceived exertion 

and blood concentrations of glucose, glutamine, phenylalanine and glutamate. 

 Significantly increased blood concentrations of valine, leucine, isoleucine  

and ornithine were found after ingestion of BCAA+OA and they remained elevated 

throughout the whole experiment period. Aspartic acid concentration was significantly higher 

in the BCAA+OA group on completion of moderate-intensity exercise and during post-

exercise recovery. Tryptophan blood concentration was significantly lower after amino acids 

supplementation compared to placebo on completion of the graded exercise to volitional 

exhaustion. The ratio of concentrations of free tryptophan to branched chain amino acids 

(fTRP/BCAA) was significantly lower in the BCAA+OA group compared to placebo. Taurine 

concentration in blood was significantly lower in the BCAA+OA group than in the placebo 

group in the middle of the moderate-intensity exercise as well as at the maximal exercise. 

After BCAA+OA supplementation ammonia concentration in blood did not decrease  

in comparison with the placebo group. However, during post-exercise recovery increased 

ammonia removal from blood was observed in the BCAA+OA group compared  

with the placebo group. The concentration of lactate in blood was significantly lower  

in the middle of moderate intensity exercise in the BCAA+AO group. Multiple choice 

reaction time was significantly shorter in the BCAA+OA group during and at the end  

of the graded exercise to volitional exhaustion. 

 Summarizing, BCAA+OA supplementation increased valine, leucine, isoleucine, 

aspartate and ornithine concentrations in blood during physical exercise, decreased tryptophan 

concentration in blood during maximal exercise, improved psychomotor performance during 

maximal exercise, did not reduce ammonia concentration in blood during exercise,  

but intensified ammonia removal in post-exercise recovery period and confirmed, that there 

was no direct impact of amino acid supplementation on exercise capacity. The theory  

of reduced concentration of BCAA during exercise was not confirmed. 

Considering above findings BCAA should be classified to the group of supplements  

of confirmed  action, both during exercise and recovery period. Therefore combined 

supplementation with BCAA+OA can be recommended in order to reduce the occurrence  

of central fatigue. Applied doses of 16 g BCAA and 12 g OA divided according to exercise 

duration seems to be sufficient and effective. 


