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Összefoglalás
A kutatás célja annak megállapítása, hogy egy engedélyezett étrendkiegészítő, a béta-alanin,
illetve ebből természetes úton keletkező dipeptid, a karnozin hogyan befolyásolja a különböző
terhelésélettani paramétereket. Elsődlegesen az állóképességet dohányozó, illetve nem
dohányzó populáción, egy hathetes edzésperiódust követően. A vizsgálatban 18-25 éves
önkéntesek vettek részt (n=43), dohányzók illetve nem dohányzók. Az edzésprogram előtt és
után minden személyen fizikai és fittségi állapotfelmérést végeztünk. Az alanyokat négy
csoportra osztottuk: dohányzó férfiak-nők, nem dohányzó férfiak-nők. Minden csoport fele
szedte a kiegészítőt (50mg/testtömeg kg) egyenletesen elosztva a nap folyamán, a másik
részük placebót. Ezen csoportok beosztása kettős random vak teszt alapján történt. A nők és
férfiak között nem találtunk szignifikáns különbséget, ezért egy végleges csoportbeosztást
alkalmaztunk: dohányzó béta-alanint szedő (DSz; n=9), dohányzó placebót szedő (D; n=7),
nemdohányzó béta-alanint szedő (Sz; n=14), illetve nemdohányzó nem szedő (NSz; n=13).
Az edzést megelőző és az azt követő felmérést összehasonlítva, szignifikáns különbséget
találtunk a jobb láb maximális statikus erejében a teljes csoportra nézve, továbbá a személyek
aerob állóképességében (P<0,05). A jobb láb maximális ereje 8,75%-al nőtt (előtte
250,34±53,57 Nm , utána 274,34±65,93 Nm). Az állóképességi teszten 243 méterrel futottak
többet a 6. hét végére. A maximális oxigén felvevő képesség tekintetében, különbség
mutatkozott a kiegészítőt használók körében (DSz-6,9%±5,6-kal; D-1,3%±8,1-kal; Sz-8,1%kal±5,4; NSz-4%±4,4-kal nőtt). A tejsav szint százalékos változásában a kiegészítőt
használók jelentősen nagyobb tejsav szint különbséget tudtak produkálni a kiegészítőt nem
szedőkkel ellentétben.(DSZ-22.3% DNSz -17,03%, NDSz-27,22% NDNSz-13,63%).
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Examination of the Combined Effect of ß-Alanine and Regular Exercise
with Smoking and Non-Smoking Subjects
Summary
β-alanine is the decomposition product of dipeptide carnosin. Aims of this study were to
examine if any obvious physiological differences appear among users and non-users of βalanine, and to examine the possible parametric disparities among smokers and non-smokers
after 6-week-long training. Participants were smokers and non smokers (n=43) ages 18 to 25
years. Before the training protocol we examined the participants’ health and fitness status. Half
of each group got pills containing β-alanine, taking them consistently (50mg/bwkg) on
everyday basis. The other half of the groups took placebos. The participants were devided into
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4 groups: smoker users (SU), smoker non-users (SNU), non-smoker users (NSU), non-smoker
non-users (NSNU). By analyzing data collected before and after the training period, we found
significant improvement in the maximal static strength of their right legs (8.45%, before
training: 250,34±53,57 Nm, after training: 274,34±65,93 Nm), and in their aerobic endurance.
By the end of the 6th week participants ran 243m more. The maximal oxygen uptake generally
increased, but difference was found among groups (SU+6.9%±5.6, SNU+1.3%±8.1,
NSU+8.1%±5.4, NSNU+4%±4.4). Among anthropometric data, changes were found in body
fat percentage. The greatest difference in percentages of lactate levels measured before and
after maximal strength was found among users of β-alanine (SU-22.3%,SNU-17.03%,NSU27.22%,NSNU-13.63%). Comparing data obtained from the strength test and lactate
measurements, the increase in lactate is proportionate to performance, better performance
during the executed protocol meant higher lactate concentration.
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