
The effects of Carbohydrate vs. Protein + Carbohydrate supplementation on 

cyckling performance, muscle damage and hormonal stress in elite cyclists 

undergoing intensified training 

René Schmidt 

Resumé speciale maj 2011 

For elite cykelryttere er den optimale kombination mellem træning, næring og restitution yderst 

vigtig for at opnå præstationsforbedringer. Cykling på eliteniveau er kendetegnet ved store 

træningsbelastninger og en lang konkurrenceperiode, der stiller store krav til den enkelte rytters 

fysik. Endvidere har indtagelsen af kulhydrat og protein under og efter træning vist sig at have en 

fremmende effekt på akut udholdenhed såvel som restitutionsevnen efter hårdt fysisk arbejde. 

Specielt valle protein har vist sig at være effektiv i restitutionsfasen, da det bl.a. indeholder alle de 

essentielle aminosyrer som mennesket ikke selv er i stand til at producere. Når dette protein 

endvidere bliver hydrolyseret, bliver optagelsesraten til blodet forøget og derved når aminosyrerne 

hurtigere ud til dets destinationer.  

Formålet med det indeværende studie er at undersøge effekten af indtagelsen af kulhydrat vs. 

hydrolyseret valle protein + kulhydrat på muskelskademarkører (creatinkinase (CK) og lactate 

dehydrogenase (LDH)), hormonelle stres markører (kortisol og testosteron) og cykelpræstation efter 

5 dage med intensiveret træning.  

11 danske elite cykelryttere blev rekrutteret til studiet. De blev delt i to grupper. CHO gruppen 

bestod af 5 testpersoner (alder 24.4±2.5 år, VO2max 69.7±2 ml/kg/min) og PRO+CHO gruppen 

bestod af 6 testpersoner (alder 27.4±2.7 år, VO2max 71.5±1.4 ml/kg/min). Maksimal anaerob effekt i 

5 s sprint og maksimal aerob effekt i 5 min all-out arbejde blev målt på SRM ergometercykel. 

Præstations målinger blev foretaget en dag før (pre) og en dag efter (post) 5 dage med intensiveret 

træning. Blodprøver blev taget om morgenen på dag 2 (pre), 4 (mid) og 6 (post) i løbet af de 5 dage 

med intensiveret træning. Der blev testet for CK, LDH, kortisol, testosteron, blodsukker, 

laktatkoncentration, puls og cykelpræstation. Testpersonerne var fastende og i hvile da 

blodprøverne blev taget og de var uvidende om hvilken supplement de blev tildelt under 

træningslejren. 

Resultaterne viste en signifikant 18% forøgelse af LDH i CHO-gruppen sammenlignet med 



PRO+CHO ved tidspunktet mid. Ved tidspunktet post var denne ændring øget til 22% mellem CHO 

og PRO+CHO. CK viste en kraftig tendens (P=0.054) til at være forøget med 20% iht. tid fra mid til 

post, når grupperne blev slået sammen. Kortisol viste, når grupperne blev slået sammen, en 

signifikant nedgang med 8% fra tidspunktet pre til mid og en signifikant forøgelse på 9% fra 

tidspunktet mid til post. Testosteron viste ingen forskel. Laktat koncentrationerne var ikke påvirket i 

nogen af grupperne ved både den anaerobe såvel som den aerobe cykeltest, men når grupperne blev 

slået sammen, viste laktatkoncentrationen ved den aerobe cykeltest en signifikant nedgang på 5% 

fra hen over tiden (pre: 15.87±1.23 vs. post: 15.02±0.86 mmol/l). Resultaterne viste ingen forskel i 

cykelpræstation eller puls respons. 

Studiet viser at 5 dage intensiveret træning medfører en mindre stigning i plasma LDH hos elite 

landevejsryttere suppleret med hydrolyseret valle protein + kulhydrat, sammenlignet med ryttere 

suppleret med ren kulhydrat. Derudover er det af betydning at nævne, at plasma CK udslag var ens 

for begge grupper. Ingen a de to grupper viste forandringer i cyklepræstation. 

 

 


