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1. ABSTRAKT 

Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní a rychlá metoda určující množství 

tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního a intracelulárního prostoru na 

základě odporu tkání. Přístroj je schopný odhadnout velikost tukové a svalové tkáně díky 

odlišnému množství vody v tkáních.  

Cílem diplomové práce bylo stanovení složení těla v různých období těhotenství 

pomocí bioimpedanční spektroskopie. V České republice není mnoho výzkumných 

pracovišť, které se zabývají vývojem metabolismu a tělesných změn v průběhu gravidity.  

Do klinické observační studie bylo zařazeno 7 těhotných žen, u kterých probíhalo 

fyziologické těhotenství, byly metabolicky zdravé, nekuřačky a nepily alkohol. Kromě 

jedné ženy byly všechny prvorodičkami. Ženy v období gravidity byly vyšetřeny celkem 

třikrát, a to pomocí přístroje Body composition monitor (BCM). 

Naměřené hodnoty ukázaly nárůst hmotnosti u všech vyšetřovaných žen zhruba 

o 13,3 kg (medián). Poměry netučné hmoty/výšky² (LTI) a tuku/výšky² (FTI) dosáhly 

maxima ke konci třetího trimestru. Postupně se zvyšovala celková tekutina (TBW), 

intracelulární tekutina (ICW) a extracelulární tekutina (ECW). Největšího maxima 

dosáhly tekutiny v třetím trimestru a se zvyšujícím se množstvím klesala hodnota 

rezistence v období těhotenství. 

Ze statistického zpracování výsledků je viditelná nejtěsnější korelace mezi 

hodnotami extracelulární tekutiny stanovené verifikovanou rovnicí sestavenou pro 

těhotné ženy (ECW P) a reaktancí (p = 1,99 ∗ 10−12; r = -0,98057). 

Po provedení Friedmanova testu mezi jednotlivými obdobími byl prokázán 

statisticky významný rozdíl (p < 0,05) u ECW P, ale i u dalších parametrů jako je například 

LTI, FTI, TBW. 

Využívání bioimpedanční spektroskopie v průběhu těhotenství má svoje 

odůvodnění, dokáže monitorovat tělesné změny a metabolismus ženy, které jsou 

důležité pro správný vývoj jedince. Dále může odhadnout komplikace v těhotenství jako 

je například hypertenze, preeklampsie, otoky nebo gestační diabetes mellitus. 

Klíčová slova: bioimpedanční spektroskopie, těhotenství, změny ve složení těla.  
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2. ABSTRACT 

Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining 

the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular 

space based on tissue resistance. The device is able to estimate the mass of fat and 

muscle tissue due to different amounts of water. 

The aim of the thesis was to determine the structure of human body in different 

phases of pregnancy by means of bioimpedance spectroscopy. There are not many 

research institutes in the Czech Republic dealing with the development of metabolic and 

physical changes during pregnancy. 

Seven pregnant women were involved in the clinical observational study. They had 

physiological pregnancy, good metabolic health, non-smokers and non-drinkers. Except 

one woman, they were all primiparous. These pregnant women were examined a total 

of three times by the Body composition monitor (BCM). 

The measured values showed increase of weight in all examined cases by roughly 

about 13,3 kg (median). Ratios lean mass tissue/height
2

ratios (LTI) and fat/height
2

 

ratios (FTI) has reached their maximum at the end of the third trimester. The amount of 

total fluid (TBM), intracellular fluid (ICW) and extracellular fluid (ECW) increased 

gradually. The highest peak of all fluids was reached in the third trimester and with 

increasing amounts of fluids, the resistance during pregnancy decreased. 

Statistical evaluation of the results showed that the biggest mathematical value 

correlation is between the extracellular fluid established by the verified equation for 

pregnant women (ECW P) and the reactance (p = 1,99 * 10
12−

; r = -0, 98057). 

Statistically significant differences (p ˂  0,05) were proven between different periods 

for many values such as; LTI, FTI and TBW, after execution of Friedman test.  

The use of bioimpedance spectroscopy during pregnancy has its justification. It can 

monitor metabolism and changes inside the female body, which are important for 

proper evolution of the fetus. Furthermore, it can estimate complications related to 

pregnancy such as hypertension, preeclampsia, edema or gestational diabetes mellitus.  

Key words: bioimpedance spectroscopy, pregnancy, changes in body composition  
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3. ÚVOD 

Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je nenákladná, rychlá, přenosná a neinvazivní 

metoda pro stanovení celkového složení těla. Metoda nalezla také uplatnění v různých 

patologických stavech.  

Základem principu této metody jsou rozdílné elektrické vlastnosti jednotlivých typů 

tělesných tkání. Tkáně obsahující vodu a elektrolyty jsou vodivější než tukové tkáně nebo 

kosti. Bioimpedanční spektroskopie je schopna stanovit distribuci tělesných tekutin do 

intracelulárního (ICW) a extracelulárního prostoru (ECW) pomocí měření odporu tkání 

při nízkých a vysokých frekvencích. (LOF M & FORSUM E, 2004) Na základě odlišného 

zastoupení vody v jednotlivých tkáních, má software bioimpedančního přístroje 

možnost odhadnout množství tukové a tukoprosté hmoty. (JAFFRIN MY, 2009) 

Pro svoji neinvazivnost je bioimpedanční spektroskopie vhodná u gravidních žen, 

novorozenců a lze ji využít i u pacientů s různými patologickými stavy například 

u chronické renální nedostatečnosti, podvýživy. (PEREMSKÝ Z, 2013) 

Těhotenství představuje změny pro všechny systémy v těle. Mění se množství 

tukové hmoty a dochází k retenci tělesné vody, a to zapříčiní zvýšení hmotnosti ženy. 

Je potřeba tyto změny monitorovat, aby se zabezpečil správný vývoj plodu. Různé studie 

zjistili, že využívání BIS dokáže odhalit gestační nepřizpůsobení organismu, jako je 

například hypertenze, gestační diabetes mellitus a preeklampsie.  
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4. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem bylo stanovit změny v kompozici těla v jednotlivých stádiích gravidity 

pomocí bioimpedanční spektroskopické analýzy, protože to není zcela známé u českých 

těhotných žen. 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Složení lidského těla  

 Lidské tělo se skládá z několika složek, které udávají celkovou hmotnost 

organismu. Mezi tyto složky patří voda, minerální látky, bílkoviny a tuk. Optimální 

rozdělení těchto složek pro mužské a ženské tělo je zobrazeno na obr. 1. 

 Tělo je možné rozdělit na 3 kompartmenty. Netučná, tuková hmota a převodnění 

(obr. 2). Tyto 3 modely BIA analyzuje. 

Celková tělesná tekutina je součet všech typů tekutin, které se rozdělují na 

intracelulární a extracelulární tekutiny. Intracelulární tekutina je uvnitř buněk a tvoří 

přibližně 2/3 TBW a 40 % tělesné hmotnosti. Extracelulární tekutina je mimo buňky 

a tvoří 1/3 TBW a 20 % tělesné hmotnosti. (HRONEK M, 2015) 

Netučná hmota (LTM), která se skládá ze svaloviny a orgánů obsahuje 70 % vody. 

U LTM převládá ICW. Tučná hmota (ATM) obsahuje tuk, pojivovou tkáň a přibližně 20 % 

vody. Zde převládá ECW. Převodnění je za normálních okolností tvořeno extracelulární 

tekutinou. (http://bcm-fresenius.com/21.htm) (4. 3. 2019) 

Obrázek 1 Procentuální podíly jednotlivých složek lidského těla 

Zdroj: http://www.krasa-zdravi.com/wp-content/uploads/2016/03/telo-e1457462715887.jpg 

(4. 3. 2019) 

 

http://bcm-fresenius.com/21.htm
http://www.krasa-zdravi.com/wp-content/uploads/2016/03/telo-e1457462715887.jpg
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Obrázek 2 Rozdělení těla na 3 kompartmenty 

Zdroj: http://bcm-fresenius.com/files/3.80E.jpeg%20%20 (4. 3. 2019) 

 

 
Vysvětlivky: OH – převodnění, LTM – netučná hmota, ATM – tuková hmota, water – voda, proteins – 

bílkoviny, minerals – minerály, lipids – tuky, ECW – extracelulární tekutina, ICW – intracelulární tekutina 

 

5.2 Bioimpedanční spektroskopická analýza (BIS) 

Bioimpedanční spektroskopická analýza je metoda, která se používá k zjištění 

tělesného složení těla. BIS je založena na rozdílných vodivostních vlastnostech tělesných 

tkání. Pomocí této metody lze zjistit hodnotu extracelulární tekutiny (ECW) a celkové 

tělesné tekutiny (TBW). Díky rozdílnému zastoupení vody v jednotlivých tkáních je 

možno určit velikost svalové a tukové tkáně. Pomocí matematických rovnic lze dopočítat 

i další parametry. (PEREMSKÝ Z, 2013) 

Tato metoda je velmi snadno použitelná, neinvazivní, rychlá, finančně přijatelná, 

přenosná, a proto umožňuje vyšetření pacienta na lůžku, který nemusí být přepraven na 

jiná specializovaná oddělení. (ELLIS KJ, 2000) Metoda se může opakovaně používat a pro 

pacienta nepředstavuje žádné zdravotní riziko. (PEREMSKÝ Z, 2013) 

 

 

 

 

http://bcm-fresenius.com/files/3.80E.jpeg
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5.2.1 Princip 

BIS je založena na principu, že tkáně obsahující větší množství vody vedou lépe 

elektrický proud než tukové tkáně. Čím je vyšší obsah vody, tím kladou tkáně menší 

odpor vůči průchodu proudu. Využívá se nízké intenzity (cca 700 𝜇A pro polarizaci 

buněk) střídavého proudu. Během měření se stanovuje rezistence (R) a reaktance (Xc). 

Pomocí těchto veličin stanovíme impedanci. Běžná bioimpedanční analýza měří 

impedanci pouze při jedné frekvenci 50KHz a při bioimpedanční spektroskopii měří u 50 

frekvencí (od 5 do 1000 kHz). (HRONEK M, 2015) 

Lidské tělo lze považovat za 5 válců (2 horní končetiny, 2 dolní končetiny a trup) 

při používání metody BIS (obr. 3). Na tvaru válce o určité délce (L) a ploše (A) se může 

předvést princip bioimpedanční spektroskopie. Předpokládá se, že odpor vůči 

procházejícímu proudu je nepřímo úměrný distribuci TBW a elektrolytů. Tato odolnost 

homogenního vodivého materiálu je přímo úměrná jeho délce (L) a nepřímo úměrná 

ploše průřezu (A) (obr. 4). (MIALICH SAVEGNAGO et al., 2014) 

Obrázek 3 Rozdělení těla na 5 základních válců 

Zdroj: http://www.prolekare.cz/dbpic/jp_60096_p_2-x1000_1600 (6. 3. 2019) 

 

 

 

http://www.prolekare.cz/dbpic/jp_60096_p_2-x1000_1600
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Obrázek 4 Válec o ploše A a délce L, kterým prochází elektrický proud 

Zdroj: http://pubs.sciepub.com/ijcn/2/1/1/#Figure1 (6. 3. 2019) 

 

 

Vysvětlivky: Current – elektrický proud procházející válcem, lenght (L) – délka válce, area (A) – plocha válce  

 

Lidské tělo vytváří dva typy odporů proti procházejícímu elektrickému proudu. 

Kapacitní (reaktance) a odporový (rezistence) odpor. Reaktance vzniká z buněčných 

membrán a rezistence z extracelulární a intracelulární tekutiny. (KYLE et al., 2004) 

BIS měří impedanci (rezistenci a reaktanci) zaznamenáváním klesajícího napětí 

na užitém proudu. Reaktance způsobí, že proud se opožďuje za napětím, což vytvoří 

fázový posun. Tento posun je geometricky kvantifikován jako přímý poměr mezi 

rezistencí a reaktancí, tj. fázový úhel. (GUPTA et al., 2004) Fázový úhel je charakteristický 

integritou membrán a distribucí vody mezi intracelulárním a extracelulárním prostorem. 

(HRONEK M, 2015) Čím je vyšší, tím se očekává větší neporušenost buněčných 

membrán. (BARBOSA-SILVA M & BARROS A, 2005) 

Impedance se vypočítá podle vztahu: 

 

|𝑍| =  √𝑅2 + 𝑋𝑐2    (KHALIL et al., 2014) 

 

Vysvětlivky: Z – impedance [Ω], R – rezistence [Ω], Xc – reaktance [Ω] 
 

 

 

http://pubs.sciepub.com/ijcn/2/1/1/#Figure1
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Obrázek 5 Vztah pro výpočet bioimpedance 

Zdroj: Hronek M, dostupné z: https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-
of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-

kompozice.pdf.aspx (6. 3. 2019) 

 

 

Vysvětlivky: R – rezistence [Ω], X = Xc – reaktance [Ω], Z – impedance [Ω], φ − fázový úhel [°] 

 

Obrázek 6 Grafické schéma vztahu mezi impedancí, rezistencí, reaktancí a frekvencí 
procházejícího proudu 

Zdroj: http://pubs.sciepub.com/ijcn/2/1/1/image/fig2.png (6. 3. 2019) 

 

 
Vysvětlivky: Xc – reaktance [Ω], R – rezistence [Ω], Z – impedance [Ω], φ − fázový úhel [°], R∞ −

odpor při nekonečné frekvenci [Ω], Ro − odpor při nulové frekvenci [Ω] 

 

Impedance je závislá na frekvenci použitého proudu, čím větší je frekvence, tím 

je impedance nižší a naopak (viz obrázek 6). 

 

https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx
https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx
https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx
http://pubs.sciepub.com/ijcn/2/1/1/image/fig2.png
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Při nízké frekvenci proud neprostupuje buněčnou membránou a projde pouze 

extracelulární tekutinou. Naopak při vyšších frekvencích projde proud jak extracelulární, 

tak i intracelulární tekutinou (obr. 7). (KYLE et al., 2004) 

 

Obrázek 7 Průchod proudu při různých frekvencích 

Zdroj: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8526/memoria.pdf?sequence=1&isAllowed

=y (6. 3. 2019) 

 

 

        Nízká frekvence elektrického proudu    Vysoká frekvence elektrického proudu 

 
Intracelulární prostor 

Extracelulární prostor 

Střídavý proud 

 

Cole – Cole model představuje simulaci elektrických vlastností živé tkáně. 

Kombinace odporů Re charakterizuje ECW, Ri zobrazuje ICW a kapacity C (kondenzátoru) 

charakterizují chování buněčných membrán při průchodu proudu o různých 

frekvencích. (https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2016-suppl-

6/bioimpedometrie-a-jeji-vyuziti-v-dialyzacni-lecbe-60096) (8. 3. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8526/memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8526/memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2016-suppl-6/bioimpedometrie-a-jeji-vyuziti-v-dialyzacni-lecbe-60096
https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2016-suppl-6/bioimpedometrie-a-jeji-vyuziti-v-dialyzacni-lecbe-60096
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5.2.2 Rovnice 

Pomocí matematických rovnic lze dopočítat další parametry. Celková tělesná 

tekutina (TBW) se vypočítá pomocí vztahu, který odvodili Lukaski a Bolonchuk pro zdravé 

dospělé jedince. (MONDOK J, 2015) 

𝑇𝐵𝑊 = (
0,372 ∗ 𝑣ýš𝑘𝑎²

𝑟𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒
) + (3,05 ∗ 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑎𝑣í) + (0,142 ∗ 𝑣áℎ𝑎) − (0,069 ∗ 𝑣ě𝑘) 

Za mužské pohlaví se dosazuje hodnota 1 a jde-li o ženské pohlaví dosadí se 0. 

Tento matematický vztah však není určen pro těhotné ženy. Z tohoto důvodu byl 

zavedený výpočet pro gravidní ženy dle Lukaského teorie. (LUKASKI et al., 1994) 

𝑇𝐵𝑊 = 0,700 ∗ (ℎ2/𝑅) + (0,051 ∗ 𝑐𝑎𝑏𝑑) − (0,069 ∗ ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡) − (0,029 ∗ 𝑋𝑐)
− (0,043 ∗ ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑜𝑘𝑟𝑖𝑡) + 2,8333 

Vysvětlivky: h – výška [cm], R – odpor [Ω], Cabd – obvod břicha [cm], Xc – reaktance [Ω] 

Celková tělesná tekutina se využívá při výpočtu netukové hmoty (FFM) nebo při 

určování tělesného tuku (FM). Hodnota 0,73 je konstanta hydratace pro FFM. (KHALIL 

et al., 2014) 

𝐹𝐹𝑀 =
𝑇𝐵𝑊

0,73
 

𝐹𝑀 = 𝑣áℎ𝑎 − 𝐹𝐹𝑀 

 

 
Vysvětlivky: FFM – netuková hmota [kg], TBW – celková tělesná tekutina [l] 
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5.2.3 Metody bioimpedanční analýzy  

5.2.3.1 Jednofrekvenční bioimpedanční analýza (SF – BIA) 

Při této metodě prochází proud o frekvenci 50 kHz mezi povrchovými 

elektrodami umístěnými na ruce a noze (obr.8). Některé přístroje využívají i jiné umístění 

elektrod např. ruka – ruka nebo noha – noha. (MIALICH SAVEGNAGO et al., 2014) 

Při měření není měřena TBW, ale součet ECW a ICW. Metoda umožnuje 

odhadnout množství FFM a TBW, ale nemůže určit rozdíly v ICW. Výsledky BIA jsou 

založeny na kombinaci teorie a empirických rovnic odvozených od zdravých jedinců. 

Z toho vyplývá, že SF – BIA není vhodná při stavech, kdy je narušena hydratace 

organismu. (KYLE et al., 2004) 

5.2.3.2 Multifrekvenční bioimpedanční analýza (MF – BIA) 

Pro vyhodnocení TBW, ICW, ECW a FFM používá MF – BIA různé frekvence (0, 1, 

5, 50, 100, 200 až 500kHz). (KYLE et al., 2004) 

Pomocí nízkých frekvencích se získá impedance pro ECW a při měření vysokými 

frekvencemi impedance TBW. Z těchto dvou impedancí lze poté jednoduše vypočítat 

zastoupení jednotlivých kompartmentů TBW. (NEJEDLO V, 2014) 

Studie Olde-Rikkert et al. (1997), ukazuje, že MF – BIA není schopna detekovat 

změny množství tekutiny mezi intracelulárním a extracelulárním prostorem u starších 

pacientů. (KYLE et al., 2004) 
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Obrázek 8 Umístění elektrod ruka – noha při SF – BIA a MF – BIA 

Zdroj: Kyle et al., dostupné z: https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-
5614(04)00093-7/fulltext (8. 3. 2019) 

 

 
Vysvětlivky: detection electrode – detekční elektroda, current source electrode – proudová elektroda 

 

5.2.3.3 Bioimpedanční spektroskopie (BIS) 

Využití širokého pásma frekvencí pro získání bioimpedančních parametrů je 

charakteristické pro bioimpedanční spektroskopii (BIS), a proto lze říci, že jde o speciální 

případ MF – BIA. (KHALIL et al., 2014) 

BIS metoda nevyužívá empirické rovnice, ale pracuje s metodami matematického 

modelování, které jsou využívány při počítání parametrů predikčních rovnic a jejich 

konstant, které se vztahují ke stavu měřené tkáně. (KYLE et al., 2004) 

Metoda je založena na stanovení odporu při nulové frekvenci (Re) a odporu při 

nekonečné frekvenci (𝑅∞), které se pak používají k predikci ECW a TBW. BIS využívá 

Cole – Cole diagramu (viz výše) a Hanaiho modelu. (KHALIL et al., 2014) 

Využití Hanaiho modelu při BIS. (HRONEK M, 2015) 

𝐸𝐶𝑊 = 𝑘𝑒𝑐𝑓 ∗ 𝐹𝑒𝑐𝑓 

𝐹𝑒𝑐𝑓 = (𝑊𝑡
1
2 ∗

𝐻𝑡2

𝑅𝑒𝑐𝑓

)2/3 

Vysvětlivky: ECW – extracelulární tekutina [l], kecf – konstanta získaná naměřením hodnoty ECW pomocí 

referenční metody – ředění NaBr, 𝐹𝑒𝑐𝑓 – frekvence [Hz], Wt – váha [kg], Ht – výška [cm], 𝑅𝑒𝑐𝑓  – odpor při 

nulové frekvenci z Cole – Cole modelu [Ω] 

 

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(04)00093-7/fulltext
https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(04)00093-7/fulltext
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𝐼𝐶𝑊 = 𝑟𝐼𝐸 ∗ 𝐸𝐶𝑊 

(1 + 𝑟𝐼𝐸)5/2 = 𝑟𝐿𝐻[1 + (𝑟𝐼𝐸 ∗ 𝑘𝑝)] 

Vysvětlivky: ICW – intracelulární tekutina, 𝑟𝐼𝐸  – poměr mezi ECW a ICW měřený zřeďovací metodou, ECW 

– extracelulární tekutina, 𝑟𝐿𝐻 – poměr rezistence při nulové frekvenci a nekonečné frekvenci z Cole – Cole 

modelu, 𝑘𝑝 – konstanta 

 

Obrázek 9 Cole – Cole diagram 

Zdroj: Hronek M, dostupné z: https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-

of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-

kompozice.pdf.aspx (9.3.2019) 

 

 
Vysvětlivky: RTBW – odpor při nekonečné frekvenci [Ω], RECW –  odpor při nulové frekvenci [Ω], Cm – 

kapacitance [Ω] 

 

Z grafického vyjádření (obr. 9) přístroj během měření vyhodnocuje míru shody 

naměřené hodnoty s ideální hodnotou. (HRONEK M, 2015) 

5.2.3.4 Segmentální bioimpedanční analýza  

Tato metoda je schopná změřit složení tkáně jenom v určitém segmentu. Obvykle 

je v této analýze navýšen počet elektrod ze 4 až na 16. Nejčastěji je používán systém 

s osmi elektrodami, kde jsou dvě elektrody na obou rukách a 2 elektrody na obou 

nohách. Impedanci jednotlivých segmentů lze vypočítat z proměření jednotlivých svodů 

mezi elektrodami. (NEJEDLO V, 2014) 

https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx
https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx
https://portal.faf.cuni.cz/getattachment/Groups/Clinical-physiology-of-nutrition-and-metabolism/News/Bioimpedancni-spektroskopie-a-predikce-hodnot-telesne-kompozice.pdf.aspx


 20   

Bracco et al. (1996) a Tagliabue et al. (2001) zjistili vysoké relativní chyby 

u segmentální BIA pro horní a dolní končetiny. (KYLE et al., 2004). Měření SEG – BIA lze 

dosáhnout více technikami (obr. 10). 

 

Obrázek 10 Různé umístění elektrod při segmentální bioimpedanční analýze 

Zdroj: https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-
10895f4-1024.png (9. 3. 2019) 

 

 

Vysvětlivky: voltage electrodes – napěťové elektrody 

       current electrodes – proudové elektrody 

 

5.2.3.5 Lokalizovaná bioimpedanční analýza  

Tato metoda měří dobře definované segmenty těla a tím minimalizuje rušivé 

účinky (hydratace, tuková frakce). (KYLE et al., 2004) 

5.2.3.6 Bioimpedanční vektorová analýza (BIVA) 

Analýza umožnuje vyhodnocení pacienta z přímého měření impedančního 

vektoru a nezávisí na rovnicích nebo modelech. Metoda je ovlivněna jen chybou 

impedančního měření a biologickou variabilitou organismu. 

 

https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-10895f4-1024.png
https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-10895f4-1024.png
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Ve vektorové analýze jsou odpor (R) a reaktance (Xc) standardizované pro výšku 

a vyneseny jako bodové vektory v rovině R – Xc. Jednotlivý vektor lze pak porovnat 

s 50%, 75% a 95% tolerančními elipsami vypočítanými u zdravé populace stejného 

pohlaví a rasy (obr. 11). Elipsa se liší podle věku a velikosti těla. (KYLE et al., 2004) 

 

Obrázek 11 Bioimpedanční vektorová analýza a toleranční elipsy 

Zdroj: https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-
10895f5-1024.png (9. 3. 2019) 

 

 
Vysvětlivky: R/Ht – odpor/výška [Ω/m], Xc/Ht – reaktance/výška [Ω/m], Z – impedance [Ω], 

φ-fázový úhel [°] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-10895f5-1024.png
https://www.mdpi.com/sensors/sensors-14-10895/article_deploy/html/images/sensors-14-10895f5-1024.png
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6. TĚHOTENSTVÍ 

Těhotenství je definováno jako období od početí po narození. Vajíčko je oplodněno 

spermií, poté se uhnízdí v děložní sliznici. Vyvíjí se do placenty a embrya, později do 

plodu. Těhotenství obvykle trvá 40 týdnů, počínaje prvním dnem posledního 

menstruačního cyklu ženy. Gravidita je rozdělena do tří trimestrů z nich každý trvá tři 

měsíce. (https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/pregnancy) (15. 3. 2019) 

6.1 Příznaky těhotenství 

Příznaky těhotenství rozdělujeme na rané a pozdní. Hlavním ukazatelem 

těhotenství patří vynechání pravidelné menstruace. Dále k raným příznakům patří 

špinění a křeče v podbřišku (zárodek se zanořuje do děložní sliznice), změny prsou 

(citlivost, bolestivost, bradavky se mohou zvětšit a ztmavnout stejně jako prsní dvorce), 

nevolnost, únava, časté močení, nadýmání, zácpa, bolesti hlavy a zad. 

Pozdní příznaky zahrnují změny na kůži (pigmentace, strie), přibírání na váze, 

krvácení z dásní, křeče v lýtkách, otoky dolních končetin, hemoroidy, dušnost, bolesti 

zad a kloubů. (https://cs.medixa.org/priznaky/priznaky-tehotenstvi) (15. 3. 2019) 

6.2 Změny složení těla ženy během gravidity 

Těhotenství představuje změny pro všechny systémy v těle. Fyziologické změny, 

které nastanou, jsou nezbytné pro podporu a ochranu vyvíjejícího se plodu a také pro 

přípravu matky na porod. (CARLIN A & ALFIREVIC Z, 2008) 

V krátkém časovém období se vyskytují změny ve složení těla. Zvýšení tělesné 

hmotnosti není jenom důsledkem depozice tělesného tuku, která se vyskytuje 

fyziologicky během těhotenství, ale je zapříčiněna také zvýšením celkového množství 

TBW. (GHEZZI et al., 2001) Na přírůstku hmotnosti se podílí také plod, placenta, 

membrány, plodová voda, tkáň dělohy a prsou (obr. 12). (LARCIPRETE et al., 2003) 

 

 

 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/pregnancy
https://cs.medixa.org/priznaky/priznaky-tehotenstvi
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Obrázek 12 Jednotlivé složky, které se podílejí na přírůstku hmotnosti v těhotenství 

Zdroj: Josková V, dostupné z: 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105143/140072311.pdf?sequence=1&isAll

owed=y (15. 3. 2019) 

 

 

 

Ženám, které měly před početím podváhu je doporučeno přibrat za období 

gravidity více než těm, které měly normální index tělesné hmotnosti (BMI). (LEDERMAN 

et al., 1997) V tabulce č. 1 jsou popsány doporučené nárůsty tělesné hmotnosti během 

gravidity podle hodnot BMI. (RASMUSSEN KM & YAKTINE AL, 2009) 

 

Tabulka č. 1 Doporučené přírůstky váhy v těhotenství dle BMI (RASMUSSEN KM & 

YAKTINE AL, 2009) 

Pregravidní BMI Celkový přírůstek hmotnosti [kg] 

Podváha  

(<18,5 kg/m²) 
12,5 – 18,0 

Normální váha 

(18,5 – 24,9 kg/m²) 
11,5-16,0 

Nadváha 

(25,0- 29,9 kg/m²) 
7,0-11,5 

Obezita 

(> 30,0 kg/m²) 
5,0-9,0 

Vysvětlivky: BMI – body mass index; index tělesné hmotnosti 
 

Na základě BMI > 29,9 kg/m² byla obezita ženy spojena se zvýšeným výskytem 

komplikací v graviditě jako je hypertenze, gestační diabetes mellitus, fetální makrosomie 

a císařský řez. (FATTAH et al., 2010) 

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105143/140072311.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/105143/140072311.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Adaptační změny organismu odvozené těhotenstvím jsou zpravidla reverzibilní 

a vracejí se na původní úroveň před těhotenstvím za pár měsíců po porodu či ukončení 

laktace. (http://www.porodnice.cz/encyklopedie/tehotenstvi-fyziologicke) (15. 3. 2019) 

 

6.2.1 Změny ve složení tělních tekutin  

U těhotné ženy, u které probíhá fyziologické těhotenství, dochází k významné 

změně objemu celkové tělesné tekutiny (TBW) a extracelulární tekutiny (ECW) zejména 

ve dvou posledních trimestrech. IntraceIulární tekutina (ICW) rovněž podléhá změnám 

a dosahuje maximálního množství na konci 3. trimestru. Tyto změny lze vysvětlit retencí 

vody v oblasti prsou, pánve a krevní plazmy za účelem zabezpečení správného průběhu 

porodu a šestinedělí. (da SILVA et al., 2010) 

Vzniká fyziologická hypervolémie (zvětšený objem krve), svoje maximum nabývá 

v třetím trimestru těhotenství a na původní hodnotu se vrací zhruba 60 dní po porodu 

u zdravých a nekomplikovaných těhotenství. (GHEZZI et al., 2001) Několik studií uvádí, 

zvýšení celkové tělesné tekutiny v rozmezí 5–8 litrů v období gravidity. (WIDEN EM & 

GALLAGHER D, 2014) 

Plod, placenta a plodová voda představují nejvýznamnější přispěvatele 

k zvětšování plazmatického objemu. (GHEZZI et al., 2001). Objem plazmy narůstá 

s velikostí plodu – čím větší plod, tím větší plazmatický objem. Na zvětšující objem 

plazmy přispívá rovněž výška ženy, počet a četnost těhotenství. Průměrné zvětšení 

objemu je okolo 1250–1400ml. (http://www.porodnice.cz/encyklopedie/objemy-telesnych-

tekutin-a-hematologicky-system) (13. 3. 2019) 

 

6.2.2 Metabolismus lipidů v těhotenství  

Normální těhotenství je doprovázeno hyperlipidemií. Všechny lipidy jsou 

zvýšené, ale největší nárůst je v triglyceridových složkách. Plazmatické triglyceridy 

nalačno jsou do 36. týdne těhotenství dvakrát až čtyřikrát vyšší než před graviditou. Tyto 

změny nejsou aterogenní a apoproteiny jsou do značné míry nedotčeny. Morfologické 

a funkční změny v adipocytech jsou spojeny se změnou metabolismu lipidů. Hypertrofie 

http://www.porodnice.cz/encyklopedie/tehotenstvi-fyziologicke
http://www.porodnice.cz/encyklopedie/objemy-telesnych-tekutin-a-hematologicky-system
http://www.porodnice.cz/encyklopedie/objemy-telesnych-tekutin-a-hematologicky-system
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adipocytů způsobí navýšení počtu inzulínových receptorů a díky tomu dochází ke 

zvýšenému ukládání tuku během prvních dvou trimestrů těhotenství. Po porodu se lipidy 

a inzulínové receptory vrací zpět na původní hladiny a počty, jaké byly před 

otěhotněním. (HADDEN D & MCLAUGHLIN C, 2009) 

Hyperlipidémie zvýhodňuje užívání lipidů v mateřské tkáni jako zdroj energie 

a tím šetří glukózu a aminokyseliny pro plod. Kromě toho je mateřský cholesterol 

k dispozici pro fetální použití při budování buněčných membrán a jako prekurzor 

žlučových kyselin a steroidních hormonů. To je nutné pro buněčnou proliferaci a vývoj 

rostoucího těla. (GHIO et al., 2011) 

 

6.2.3 Využití bioimpedanční spektroskopie u těhotných žen  

Metodu lze použít k popisu tělesných změn v průběhu těhotenství, a to 

především k určení množství TBW, ECW a ICW. (LOF M & FORSUM E, 2004). Lukaski 

vytvořil speciální rovnici (viz kapitola 6.2.2) pro gravidní ženy k odhadu TBW, která 

používá naměřených hodnot rezistence (R) a reaktance (Xc). Rovnice dále využívá 

obvodu pasu, který narůstá a hematokritu, který se v průběhu těhotenství snižuje. 

(LUKASKI et al., 1994) 

BIS poskytuje pomocí měření TBW a dalších veličin informace o kvalitě 

přizpůsobení mateřského organismu na graviditu. (VALENSISE et al., 2000) Patologické 

změny v množství TBW a dalších naměřených hodnot souvisely v předešlých studiích 

s gestačním nepřizpůsobením, jako je gestační hypertenze, preeklampsie a edémy 

(BERLIT et al., 2015). Zdá se, že by metoda BIA mohla rozpoznat riziko kardiovaskulárních 

problémů u těhotných žen ještě před výskytem symptomů. (JOSKOVÁ V, 2018) 

6.2.3.1 Studie s bioimpedanční spektroskopií 

 Lukaski et al. (1994) pozorovali změny celkové tělesné tekutiny během 

těhotenství pomocí bioimpedanční analýzy. Studie byla rozdělena do tří skupin; dvě 

testovací a jedna ověřovací. V první skupině bylo 50 netěhotných zdravých žen, které 

byly testovány z důvodu stanovení parametrů pro určení TBW. Druhá skupina 

zahrnovala 10 prvorodiček, u kterých naměřené hodnoty sloužily k vytvoření 
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specifického impedančního modelu charakteristického pro posouzení TBW u těhotných 

žen (viz kapitola 6.2.2). V ověřovací skupině bylo 15 těhotných žen. Charakteristika žen 

a vyšetřované parametry jsou uvedené v tabulce č. 2. 

Získané hodnoty ukazují, že se během těhotenství hmotnost a obvod břicha 

u ověřovací skupiny žen výrazně zvýšily po prvním trimestru. TBW se výrazně zvýšila, 

zatímco rezistence (R) a reaktance (Xc) se snížily. Množství celkové tělesné tekutiny 

(TBW) se v poporodním období snížilo, zatímco rezistence a reaktance se zvýšily (tabulka 

č. 3). (LUKASKI et al., 1994) 

 

Tabulka č. 2 Charakteristika žen ve studii 

 
Negravidní 

(n = 50) 

Gravidní 

(n = 10) 

Kontrolní skup. 

(n = 15) 

Věk 29,3 ± 0,5 28,7 ± 0,7 28,5 ± 0,9 

Výška [cm] 168,2 ± 11,4 167,4 ± 2,0 167,4 ± 1,8 

Váha [kg] 62,9 ± 1,7 63,8 ± 1,5 63,0 ± 3,0 

BMI [kg/m²] 22,3 ± 1,2 22,7 ± 1,33 22,4 ± 1,2 

Tělesná voda [kg] 31,5 ± 0,7 30,3 ± 1,2 31,8 ± 1,0 

Voda/hmotnost [%] 50,4 ± 0,9 50,2 ± 1,7 50,4 ± 1,9 

R [Ω] 578,0 ± 12 586,0 ± 8,0 594,0 ± 15,0 

Xc [Ω] 64,0 ± 4,0 66,0 ± 2,0 71,0 ± 2,0  

Vysvětlivky: n – počet, BMI – body mass index; index tělesné hmotnosti, R – rezistence, Xc – reaktance 
(výsledky jsou uvedené formou ± směrodatná odchylka) 

 

Tabulka č. 3 Charakteristika kontrolní skupiny před, během a po těhotenství 

 

Období 

před 

graviditou 

1. trimestr 2. trimestr 3. trimestr 

Období po 

porodu 

Váha [kg] 63,0 ± 3,0 64,0 ± 2,9 71,6 ± 2,9 77,3 ± 3,2 68,1 ± 2,9 

BMI [kg/m²] 22,4 ± 1,2 22,9 ± 1,2 25,6 ± 1,2 27,6 ± 1,3 23,6 ± 0,9 

𝐜 𝐚𝐛𝐝 [cm] 76,1 ± 2,9 80,7 ± 2,7 94,5 ± 2,6 102,9 ± 2,5 90,0 ± 2,2 

R [Ω] 594,0 ±15,0 589,0 ±16,0 551,0 ±18,0 521,0 ±24,0 573,0 ±19,0 
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Xc [Ω] 71,0 ± 2,0 69,0 ± 2,0 63,0 ± 2,0 59,0 ± 2,0 67,0 ± 2,0 

Tělesná voda [kg] 31,8 ± 1,0 32,5 ± 1,0 35,1 ± 1,0 39,6 ± 1,6 34,2 ± 1,2 

Voda/hmotnost [%] 50,4 ± 1,9 51,1 ± 1,5 49,5 ± 1,6 50,0 ± 1,4 50,3 ± 1,5 

Vysvětlivky: BMI – body mass index; index tělesné hmotnosti, c abd – obvod břicha, R – rezistence, Xc –
reaktance (výsledky jsou uvedené formou ± směrodatná odchylka) 

 

Cílem studie Larciprete et al. (2003) bylo vyhodnotit změny ve složení těla, tj. 

hmotnost, TBW, ICW a ECW v průběhu fyziologického těhotenství pomocí 

bioimpedanční analýzy. Do studie bylo zařazeno 170 žen ve věku od 22–44 let. Výsledky 

studie ukazují zvýšení celkové a extracelulární tekutiny v 2. a 3. trimestru gravidity. 

Rovněž narůstala ICW a největšího maxima dosáhla na konci 3. trimestru. Zvýšení ICW 

může být vysvětleno potřebou některých tkání (prsa, pánev), která se naplňují vodou, 

aby se zajistil správný průběh porodu a šestinedělí. Dále bylo zaznamenáno, že během 

těhotenství vzrůstá Xc se zvýšením hmotnosti ženy. To dokazuje, že za nárůst tělesné 

hmotnosti je zodpovědná jak depozice tukové hmoty, tak retence tekutin. Neboť 

reaktance je nepřímým parametrem při odhadu tukové hmoty. (LARCIPRETE et al., 2003) 

Účelem studie Valensise et al. (2000) bylo využití MF – BIA ke sledování změn 

v tělesných tekutinách během normálního těhotenství a detekce gestační hypertenze. 

Do studie bylo zařazeno 50 žen, u kterých probíhalo normální těhotenství, tj. kontrolní 

skupina a 13 těhotných žen s hypertenzí. Celková, extracelulární a intracelulární tekutina 

mezi hypertenzní a kontrolní skupinou se významně lišila pouze v druhém a třetím 

trimestru. 

V kontrolní skupině se během těhotenství významně a postupně zvyšovaly TBW, 

ECW a ICW. Naopak u skupiny s hypertenzí tyto hodnoty významně a progresivně 

klesaly. Index BIA (druhá odmocnina výšky dělená rezistencí) byl výrazně nižší ve skupině 

s hypertenzí než v kontrolní skupině ve druhém a třetím trimestru, to svědčí 

o nedostatku expanze objemu plazmy prostřednictvím mechanismů zadržování tekutin 

u skupiny s hypertenzí. (VALENSISE et al., 2000) 

Studie Ghezzi et al. (2001) zkoumali změny TBW a množství ECW naměřené 

bioelektrickou impedanční analýzou během těhotenství a šestinedělí při fyziologickém 

těhotenství. Zjistili, že celková tělesná voda a extracelulární voda významně vzrůstají 
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v průběhu těhotenství, což je v souladu se studií Lukaski et al. (1994). Zde shledali, že 

nejdůležitější změna celkové tělesné vody nastane během druhého a třetího trimestru 

těhotenství. 

Výsledky ukázaly podstatnou korelaci mezi přírůstkem hmotnosti a rezistencí, 

z čehož vyplývá, že rezistence klesá kvůli zvyšující se TBW. Parametry výška²/rezistence 

a výška²/reaktance byly v druhém trimestru gravidity prediktory porodní hmotnosti 

dítěte. 

Tato studie jasně prokázala, že hemodynamický stav matky se plně vrátí do stavu 

před těhotenstvím do 60 dnů po porodu u zdravých a nekomplikovaných těhotenství. 

To souhlasí se studií Lukaski et al. (1994), která nezjistila žádný rozdíl v rezistenci (R) 

a reaktanci (Xc) mezi obdobím před těhotenstvím a po porodu. (GHEZZI et al., 2001) 

Studie da Silva et at. (2010) potvrdila, že existují rozdíly mezi těhotnými ženami 

s preeklampsií a zdravými těhotnými ženami v třetím trimestru. Parametry (R, Xc, TBW, 

ECW a ICW) byly naměřeny u 51 zdravých těhotných žen a 65 preeklamptických 

těhotných pomocí metody BIA. Preeklamptické ženy vykazovaly nižší hodnoty 

rezistence, reaktance a intracelulární tekutiny ve srovnání s kontrolní skupinou. Rovněž 

vykazovaly vyšší hodnoty TBW, ECW a indexu bioimpedance. (da SILVA et al., 2010) 

Studie Morita et al. (1999) použila BIA k hodnocení edémů v těhotenství. Studie 

zahrnovala 90 těhotných žen. Naměřené hodnoty bioelektrické impedance se v průběhu 

fyziologického těhotenství postupně snižovaly, zatímco u osmi pacientů, u kterých se 

objevil edém, byl zaznamenán výraznější pokles hodnot. Mezi hodnotami bioelektrické 

impedance a stupněm edému byl silný vztah. Snížení hodnot před vznikem edému bylo 

pozorováno u sedmi z osmi pacientů. BIA může být užitečnou a praktickou metodou pro 

včasnou detekci a kvantitativní hodnocení edému u těhotných. (MORITA el al., 1999) 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Charakteristika těhotných žen zařazených do studie 

Do klinické observační studie bylo zařazeno 7 těhotných žen, u kterých probíhalo 

těhotenství fyziologicky, byly metabolicky zdravé, nekuřačky, nepily alkohol. Těhotné 

ženy jsme sledovali v období od 17. do 38. týdne těhotenství. Ženy chodily na vyšetření 

pravidelně v ranních hodinách po 12 hodinovém lačnění. Všechna vyšetření probíhala 

v klidových podmínkách. Studie s těhotnými ženami probíhala ve spolupráci 

s Porodnickou a gynekologickou klinikou Fakultní nemocnice (FN) v Hradci Králové pod 

vedením doc. PharmDr. Miloslava Hronka, PhD a byla schválena Etickou komisí FN 

v Hradci Králové. 

Ženy během těhotenství byly u nás vyšetřeny třikrát. První návštěva proběhla 

v druhém trimestru (období od 23,6 ± 2,2 týdne gravidity). Další měření byla v první 

polovině třetího trimestru (období od 30,3 ± 1,4 týdne gravidity) a v druhé polovině 

třetího trimestru (období od 36,3 ± 0,5 týdne gravidity). 

Při každém vyšetření byly měřeny antropometrické (hmotnost, obvodové míry, 

šířky kožních řas, BMI) a bioimpedanční parametry pomocí přístroje BCM (Fresenius 

Medical Care, Německo) viz obr. 13. 

Průměrný věk těhotných žen byl 28,9 ± 1,2 let. Výška žen se pohybovala v rozmezí 

167,1 ± 2,7 cm. 

Další antropometrické údaje jsou zaznamenané v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 Antropometrické údaje těhotných žen 

 25% P Med 75% P FT 

Těhotná žena  BD HM RŠ GL KP BN NA     

Věk [roky]  29 31 28 28 30 27 29 28,0 29,0 30,0 - 

Výška [cm]  171 166 167 169 167 168 161,5 166,0 167,0 169,0 - 

Váha před graviditou [kg]  68,0 76,6 57,0 67,0 56,0 62,0 61,0 57,0 62,0 68,0 - 

 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 

1 7,0 3,2 7,3 7,1 6,7 -1,1 4,4 3,2 6,7 7,1  

<0,0001 2 12,5 9,0 9,2 9,9 10,2 5,1 7,9 7,9 9,2 10,2 

3 17,8 13,3 13,8 10,9 14 8,9 11,3 10,9 13,3 14,0 

 

Navýšení hmot. od NW během 

gravidity 

1 12,2 20,0 3,9 12,5 2,3 -0,1 8,2 2,3 8,2 12,5  

<0,0001 2 17,7 25,8 5,8 15,3 5,8 6,1 11,7 5,8 11,7 17,7 

3 23,0 30,1 10,4 16,3 9,6 9,9 15,1 9,9 15,1 23,0 

 

Váha v graviditě [kg] 

1 75,0 79,8 64,3 74,1 62,7 60,9 65,4 62,7 65,4 75,0  

<0,0001 2 80,5 85,6 66,2 76,9 66,2 67,1 68,9 66,2 68,9 80,5 

3 85,8 89,9 70,8 77,9 70,0 70,9 72,3 70,8 72,3 85,8 

  

Povrch [m²] 

 

1 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9  

0,0027 2 1,9 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 

3 2,0 2,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 

Vysvětlivky: NW – normal weight; normální (ideální) váha netěhotné, 1 – období mezi 17.–27. týdnem těhotenství, 2 – období mezi 28.–35. týdnem těhotenství, 3 – období 
mezi 36.–38. týdnem těhotenství, 25% P – 25 % percentil, Med – medián, 75% P – 75 % percentil, FT – Friedmanův test
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8. METODIKA 

8.1 Měření bioimpedance 

Při každém měření byl přístroj přednastaven. Do přístroje byla vložena prázdná 

karta, na kterou mají být zaznamenána data z měření. Nastaví se potřebné parametry 

(pohlaví, výška, hmotnost a věk měřené osoby). Poté byl přístroj připraven. Pacientka je 

uložena do vodorovné polohy na vyšetřovací lůžko. 

Kůže v ohybu zápěstí a v místě za klouby prstů ruky byla odmaštěna lihobenzínem. 

Dále byla odmaštěna i kůže na dolní končetině v místě hřbetu za klouby prstů nohy a 

v místě přechodu hřbetu (záhybu) a holeně. 

Po 30 sekundách se líh odpařil a byly nalepeny elektrody. Dvě elektrody byly 

umístěny na horní končetinu a dvě na dolní končetinu (obr. 14). Všechny elektrody musí 

být zkontrolovány, zda správně přilnuly k pokožce. Na proximální elektrodu (ohyb 

kloubu – zápěstí nebo nárt) se připevní černá svorka s vodičem a na distální elektrodu 

se napojí červená svorka s vodičem. 

Před začátkem měření bylo nutno zkontrolovat, zda se končetiny nedotýkají těla 

v oblasti paže a rozkroku, aby nedošlo ke vzniku vodivostních mostů. 

Po spuštění měření byl na obrazovce přístroje zobrazen Cole – Cole diagram. 

Měření trvá přibližně 2-3 minuty. Po ukončení měření byl zkontrolován displej, zda 

měřené parametry byly nahrány na kartu. Poté byly odpojeny svorky od pacientky, 

vyjmuta karta a přístroj byl vypnut. Poté byly odstraněny nalepené elektrody. 

Karta byla vložena do čtečky a pomocí softwaru Fluid management tool dojde k 

přenesení dat do počítače. Karta se po přenosu dat vymaže. 
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Obrázek 13 BCM přístroj Fresenius 

Zdroj: http://bcm-fresenius.com/index.html (22.1.2019) 
 

 

 
 

 

Obrázek 14 Umístění elektrod na horní a dolní končetině 

 

 

Zdroj: Khalil SF et al.,2014. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1424-8220/14/6/10895/htm (22.1.2019) 
 

Proximální elektroda 

Distální elektroda 

http://bcm-fresenius.com/index.html
https://www.mdpi.com/1424-8220/14/6/10895/htm
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8.2 Statistické zpracování výsledků 

Všechny parametry byly vyhodnoceny deskriptivní statistikou a kvůli 

nenormálnímu rozdělení dat byly vyjádřeny jako mediány a percentily v 25 % a 75 %.  

Pomocí programu GraphPad Prism byla provedena statistická analýza získaných 

dat, kde byl vyhodnocen vztah jednotlivých veličin mezi sebou tzv. korelační analýzou. 

Výsledky z korelační analýzy jsou uvedeny v kapitole 10.1. V programu byl proveden i 

Friedmanův test (neparametrický nepárový test) k posouzení rozdílnosti mezi 

vyšetřeními v průběhu těhotenství. Za statisticky významný rozdíl je považována 

hodnota p < 0,05.  

K statistickému zpracování byl použit i program Microsoft Office Excel.  

 

9. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Měření těhotných žen jsme prováděli pomocí BCM přístroje. Postup je popsán 

v části 8.1. 

Z bioimpedanční analýzy byla pozornost soustředěna na hodnoty Re, Ri, Xc, TBW, 

ICW, ECW, OH. Dále jsme se také soustředili na složení těla jako je netučná a tuková 

hmota, tuk, LTI a FTI. 

Vzhledem k nenormálnímu rozdělení byly zaznamenány hodnoty jako mediány, 

percentily a rozdílnost mezi jednotlivými parametry byla hodnocena pomocí 

Friedmanova testu (viz tabulky č. 4–8). 
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Tabulka č. 5 Rezistence a reaktance 

 25% P Med 75% P FT 

Těhotná žena   BD HM RŠ GL KP BN NA     

 

Re [Ω] 

1 696,6 682,8 700,6 738,4 674,0 783,8 641,4 674,0 696,6 738,4 

 

0,0162 
2 681,9 610,3 751,3 745,4 650,7 782,7 661,1 650,7 681,9 751,3 

3 626,7 510,2 667,1 721,3 664,4 735,4 597,5 597,5 664,4 721,3 

 

Ri [Ω] 

1 1678,4 1757,9 1542,7 1898,7 1669,9 2481,2 1586,3 1586,0 1678,0 1899,0 

 

0,0084 
2 1515,3 1598,4 1541,7 1744,3 1650,2 2241,6 1488,7 1515,0 1598,0 1744,0 

3 1362,4 1392,0 1209,0 1614,1 1682,7 2200,9 1477,5 1362,0 1478,0 1683,0 

 

Xc [Ω] 

1 62,2 52,9 67,3 62,2 57,7 54,4 56,4 54,4 57,7 62,2 

 

0,0036 
2 63,0 49,3 75,2 67,1 54,8 58,8 63,6 54,8 63,0 67,1 

3 58,8 39,0 70,5 66,7 56,9 53,5 53,2 53,2 56,9 66,7 

Vysvětlivky: Re – odpor při nulové frekvenci proudu, Ri – odpor uvnitř buňky, Xc – reaktance, 1 – období mezi 17.–27. týdnem těhotenství, 2 – období mezi  
28.–35. týdnem těhotenství, 3 – období mezi 36.–38. týdnem těhotenství 25% P – 25% percentil, Med – medián, 75% P – 75% percentil, FT – Friedmanův test, 
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Tabulka č. 6 Obsah tělesných tekutin z BCM 

 25% P Med 75% P FT 

Těhotná žena   BD HM RŠ GL KP BN NA      
 

TBW [l] 

1 33,5 31,8 32,5 30,8 31,9 26,6 31,4 30,8 31,8 32,5 
 

0,0113 2 35,3 34,4 32,0 31,8 32,5 27,9 32,0 31,8 32,0 34,4 

3 38,0 38,5 36,6 33,1 32,3 28,9 33,3 32,3 33,3 38,0 

ICW [l]  

  

1 18,1 16,6 18,4 16,3 17,5 13,6 16,9 16,3 16,9 18,1 
 

0,0023 2 19,4 17,6 18,4 17,3 17,6 14,5 17,6 17,3 17,6 18,4 

3 20,8 19,4 21,5 18,2 17,3 14,6 17,7 17,3 18,2 20,8 

ECW [l]  

  

1 15,4 15,2 14,1 14,5 14,4 13,0 14,5 14,1 14,5 15,2 
 

0,5103 2 15,9 16,8 13,6 14,6 15,0 13,4 14,4 13,6 14,6 15,9 

3 17,2 19,1 15,1 15,0 15,0 14,2 15,6 15,0 15,1 17,2 

E/I  

  

1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 
 

0,4861 2 0,8 1,0 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 

3 0,8 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 

OH [l]  

  

1 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,8 1,3 0,8 0,1 0,2 0,8 
 

0,0152 2 -0,5 0,7 -0,9 -0,6 1,0 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,7 

3 -0,3 2,2 -1,4 -0,7 0,7 1,0 0,9 -0,7 0,7 1,0 

Vysvětlivky: TBW – total body water; celková tělesná tekutina, ICW – intercellular water; intracelulární tekutina, ECW – extracellular water; extraracelulární tekutina, 
E/I – poměr extracelulární a intracelulární tekutiny, OH – overhydration; převodnění, 1 – období mezi 17.–27. týdnem těhotenství, 2 – období mezi 28.–35. týdnem 
 těhotenství, 3 – období mezi 36.–38. týdnem těhotenství, 25% P – 25% percentil, Med – medián, 75% P – 75% percentil, FT – Friedmanův test 
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Tabulka č. 7 Složení těla během gravidity 

 25% P Med 75% P FT 

Těhotná žena  BD HM RŠ GL KP BN NA     

 

ATM [kg] 

1 39,6 50,1 26,0 43,8 25,6 34,0 30,5 26,0 34,0 43,8 
 

0,1916 
2 43,5 53,4 29,4 45,4 29,4 39,9 33,7 29,4 39,9 45,4 

3 45,7 50,6 26,4 44,1 35,1 43,7 36,5 35,1 43,7 45,7 

 

LTM [kg] 

1 35,4 29,6 38,6 30,3 36,5 25,7 34,2 29,6 34,2 36,5 

0,4861 2 37,6 31,6 37,9 32,2 35,9 26,7 35,3 31,6 35,3 37,6 

3 40,5 36,2 46,0 34,6 34,2 26,3 34,9 34,2 34,9 40,5 

 

LTM [%] 

1 47,2 37,1 60,0 40,8 58,1 42,2 52,4 40,8 47,2 58,1 
 

0,1916 
2 46,7 36,9 57,2 41,8 54,3 39,7 51,2 39,7 46,7 54,3 

3 47,3 40,7 64,9 44,4 48,9 37,1 48,3 40,7 47,3 48,9 

 

LTI [kg/m²] 

1 12,1 10,7 13,8 10,6 13,1 9,1 13,0 10,6 12,1 13,1 
 

0,0027 
2 12,9 11,5 13,6 11,3 12,9 9,4 13,4 11,3 12,9 13,4 

3 13,9 13,1 16,5 12,1 12,3 9,3 13,3 12,1 13,1 13,9 

 

Tuk [kg] 

1 29,1 36,8 19,1 32,2 18,8 25,0 22,4 19,1 25,0 32,2 
 

0,6197 
2 31,9 39,2 21,6 33,4 21,6 29,4 24,8 21,6 29,4 33,4 

3 33,6 37,2 19,4 32,4 25,8 32,1 26,8 25,8 32,1 33,6 

 

Tuk [%] 

1 38,8 46,1 29,7 43,5 30,0 41,0 34,2 30,0 38,8 43,5 
 

0,0027 
2 39,7 45,8 32,7 43,4 32,6 43,8 36,0 32,7 39,7 43,8 

3 39,2 41,8 27,4 41,6 36,9 45,3 37,1 36,9 39,2 41,8 

 

FTI [kg/m²] 

1 13,5 18,2 9,3 15,3 9,2 12,0 11,6 9,3 12,0 15,3 
 

0,0027 
2 14,9 19,4 10,5 15,9 10,5 14,2 12,9 10,5 14,2 15,9 

3 15,6 18,4 9,5 15,5 12,6 15,5 13,9 12,6 15,5 15,6 

Vysvětlivky: ATM – adipose tissue mass; tuková hmota – tuk, voda, pojivová tkáň, LTM – lean tissue mass; netučná hmota – svalovina, orgány, LTI – lean tissue index = 
LTM/výška², FTI – fat tissue index = tuk/výška², 1 – období mezi 17.–27. týdnem těhotenství, 2 – období mezi 28.–35. týdnem těhotenství, 3 – období mezi 36.–38. týdnem 
těhotenství, 25% P – 25% percentil, Med – medián, 75% P- 75% percentil, FT – Friedmanův test 
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Tabulka č. 8 Hodnoty tělesných tekutin podle Lukavského teorie 

 25% P Med 75% P FT 

Těhotná žena   BD HM RŠ GL KP BN NA     

 

TBW P [l] 

1 30,0 28,8 28,6 28,0 30,1 26,5 29,7 28,0 28,8 30,0 
 

0,0113 
2 30,6 32,5 26,7 27,7 31,2 26,5 29,0 26,7 29,0 31,2 

3 33,4 39,0 30,2 28,5 30,6 28,5 32,0 28,5 30,6 33,4 

 

ICW P [l] 

1 18,2 16,5 18,4 16,3 17,4 13,5 16,9 16,3 16,9 18,2 
 

0,0012 
2 19,4 17,7 18,4 17,3 17,5 14,4 17,6 17,3 17,6 18,4 

3 20,9 19,4 21,6 18,2 17,3 14,6 17,7 17,3 18,2 20,9 

 

ECW P [l] 

1 11,9 12,3 10,3 11,7 12,7 12,9 12,8 11,7 12,3 12,8 
 

0,0027 
2 11,2 14,9 8,3 10,5 13,7 12,0 11,4 10,5 11,4 13,7 

3 12,5 19,6 8,7 10,4 13,3 13,9 14,3 10,4 13,3 14,3 

 

OH P [l] 

1 -4,1 -3,4 -4,8 -3,3 -1,2 1,1 -1,1 -4,1 -3,3 -1,1 
 

0,4861 
2 -6,2 -1,5 -7,5 -5,6 -0,5 -1,2 -3,7 -6,2 -3,7 -1,2 

3 -5,9 3,1 -9,1 -6,3 -1,3 0,6 -0,5 -6,3 -1,3 0,6 

Vysvětlivky: TBW P – total body water; celková tělesná tekutina, ICW P – intercellular water; intracelulární tekutina, ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina,  
OH P – overhydration; převodnění 1 – období mezi 17.–27. týdnem těhotenství, 2 – období mezi 28.–35. týdnem těhotenství, 3 – období mezi 36.–38. týdnem těhotenství, 
25% P – 25% percentil, Med – medián, 75% P – 75% percentil, FT – Friedmanův test 
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Touto studií bylo zjištěno, že hodnoty rezistence a reaktance (tabulka č. 5) 

v průběhu těhotenství klesají z důvodu nárůstu tělesných tekutin. I na tomto malém 

vzorku těhotných žen (7 vyšetřovaných osob) je pokles těchto hodnot statisticky 

významný, což ukazuje na homogenitu tohoto jevu.  

Na základě naměřených dat, které jsou uvedené v tabulce č. 6 bylo zjištěno, že 

v průběhu těhotenství narůstá množství všech tekutin (TBW, ICW, ECW). Největší nárůst 

celkové tekutiny (TBW) byl zaznamenán mezi druhým a třetím vyšetřením, tedy v období 

třetího trimestru. Tento nárůst celkové tekutiny je tvořen jak intracelulární, tak 

extracelulární tekutinou. Intracelulární a extracelulární tekutiny narůstaly rovnoměrně 

během těhotenství. U některých těhotných žen se hodnoty poměru extracelulární 

a intracelulární tekutiny (E/I) blížily k nadbytku ECW, což se projevilo jako otoky dolních 

končetin. Parametr převodnění (OH) je navýšen pouze nepatrně. Při třetím vyšetření 

dosahuje navíc 0,7 litrů zadržené tekutiny, což je typické v závěru těhotenství. Po 

provedení Friedmanova testu mezi jednotlivými obdobími byl statisticky prokázán 

významný rozdíl (p < 0,05) u hodnot TBW, ICW a OH. 

V tabulce č. 7 jsme zaznamenali nárůst všech jednotlivých parametrů složení těla 

v průběhu těhotenství. Došlo k navýšení tukové a netučné hmoty. Pokud jsme naměřené 

hodnoty stáhly na indexové hodnoty (LTI a FTI), byla prokázána statistická významnost. 

V tabulce č. 6 jsou hodnoty naměřené BCM přístrojem na základě vloženého 

softwaru, který však není určený pro těhotné ženy. Z tohoto důvodu byl zavedený 

výpočet pro gravidní ženy podle Lukaského teorie (viz kapitola 6.2.2), kde jsou 

parametry označené písmenem P (tabulka č. 8). I po přepočtu hodnot pro gravidní ženy 

dochází k nárůstu tělesných tekutin v důsledku zvyšujícího se stádia těhotenství. 

Zaznamenali jsme obdobný nárůst TBW P, ICW P a ECW P. Získaná data byla přístrojem 

nadhodnocena (TBW při třetím vyšetření 33,3 l x TBW P při třetím vyšetření 30,6 l ). 

Lukaskiho rovnice pro gravidní ženy byla validována pomocí referenční izotopové diluční 

metody, a proto by měla být přesnější. 

U ECW P je na základě statistiky významně zvýšená rozdílnost, naopak 

u stanovení extracelulární tekutiny na základě vloženého softwaru nebyl prokázán 

statistický rozdíl. Dále byl potvrzen významný rozdíl u TBW P a ICW P. 
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Grafy č. 1–4 znázorňují změny ve složení tělesných tekutin (TBW P, ICW P a ECW 

P) a v uspořádání těla (LTI, FTI) žen během těhotenství. V grafech byly použity hodnoty 

uvedené v tabulce č. 7 a č. 8. 

 

Graf č. 1 Změny TBW P u měřených žen během těhotenství 

 

 

 

Graf č. 2 Změny ICW P u měřených žen během těhotenství 
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Graf č. 3 Změny ECW P u měřených žen během těhotenství 

 

 

 

 

Graf č. 4 Změna LTI u měřených žen v průběhu těhotenství 
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Graf č. 5 Změna FTI u měřených žen v průběhu těhotenství 
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9.1  Korelační analýza 

V tabulkách č. 9–16 jsou uvedeny vzájemné souvislosti mezi uvedenými 

parametry.  

Tabulka č. 9 Korelace hodnot s TBW P 

TBW P [l] p – value r – value 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 0,0051 0,5874 

Navýšení hmot. od NW během 

gravidity 
0,0004 0,7059 

Váha v graviditě [kg] 0,0012 0,6579 

Povrch [m²] 0,0099 0,5494 

Re [Ω] 3,40.10-10 -0,9381 

Ri [Ω] 0,0070 -0,5695 

Xc [Ω] 0,0017 -0,6429 

ICW P [l] 0,0104 0,5465 

ECW P [l] 0,0001 0,7434 

Vysvětlivky: TBW P – total body water; celková tělesná tekutina, NW – normal weight; normální (ideální) 
váha netěhotné, Re – odpor při nulové frekvenci proudu, Ri – odpor uvnitř buňky, Xc – reaktance, ICW P 
– intercellular water; intracelulární tekutina, ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina 

 

 

Tabulka č. 10 Korelace hodnot s ICW P 

ICW P [l] p – value r – value 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 4,33.10-5 0,7708 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
0,0402 0,4510 

Váha v graviditě [kg] 0,0358 0,4601 

LTI [kg/m²] 6,19.10-8 0,8908 

LTM [kg] 2,97.10-10 0,9390 

LTM [%] 0,0153 0,5214 

Tuk [%] 0,0340 -0,4642 

Re [Ω] 0,0085 -0,5586 
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Ri [Ω] 
8,08.10-10 

 
-0,9321 

TBW P [l] 0,0104 0,5465 

Vysvětlivky: ICW P – intercellular water; intracelulární tekutina, NW – normal weight; normální (ideální) 
váha netěhotné, LTI – lean tissue index = LTM/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota –
svalovina, orgány, Re – odpor při nulové frekvenci proudu, Ri – odpor uvnitř buňky, 
TBW P – total body water; celková tělesná tekutina 

 

 

Tabulka č. 11 Korelace s ECW P 

ECW P [l] p – value r – value 

Váha před graviditou [kg] 0,0451 0,4414 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
0,0289 0,4766 

FTI [kg/m²] 0,0219 0,4972 

LTM [%] 0,0276 -0,4801 

Tuk [kg] 0,0431 0,4453 

ATM [kg] 0,0430 0,4454 

Re [Ω] 0,0011 -0,6614 

Xc [Ω] 1,99.10-12 -0,9644 

TBW P [l] 0,0001 0,7434 

Vysvětlivky: ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina, NW – normal weight; normální 
(ideální) váha netěhotné, FTI – fat tissue index = tuk/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota – 
svalovina, orgány, ATM – adipose tissue mass; tuková hmota – tuk, voda, pojivová tkáň, Re – odpor při 
nulové frekvenci proudu, Xc – reaktance, TBW P – total body water; celková tělesná tekutina 

 

 

Tabulka č. 12 Korelace s Re 

Re [Ω] p – value r – value 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 0,0173 -0,5134 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
0,0016 -0,6436 

Váha v graviditě [kg] 0,0115 -0,5399 

LTI [kg/m²] 0,0275 -0,5231 

LTM [kg] 0,0426 -0,4462 

Ri [Ω] 0,0006 0,6846 
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Xc [Ω] 0,0052 0,5866 

TBW P [l] 3,40.10-10 -0,9381 

ICW P [l] 0,0085 -0,5586 

ECW P [l] 0,0011 -0,6614 

Vysvětlivky: Re – odpor při nulové frekvenci proudu, NW – normal weight; normální (ideální) váha 
netěhotné, LTI – lean tissue index = LTM/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota – svalovina, 
orgány, Ri – odpor uvnitř buňky, Xc – reaktance, TBW P – total body water; celková tělesná tekutina, 
ICW P – intercellular water; intracelulární tekutina, ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina 

 

 

Tabulka č. 13 Korelace s Ri 

Ri [Ω] p – value r – value 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 0,0005 -0,6903 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
0,0396 -0,4522 

LTI [kg/m²] 6,49.10-9 -0,9148 

LTM [kg] 5,62.10-8 -0,8920 

LTM [%] 0,0123 -0,5357 

Tuk [%] 0,0221 0,4963 

Re [Ω] 0,0006 0,6846 

TBW P [l] 0,0070 -0,5695 

ICW P [l] 8,08.10-10 -0,9321 

Vysvětlivky: Ri – odpor uvnitř buňky, NW – normal weight; normální (ideální) váha netěhotné, LTI – lean 
tissue index = LTM/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota – svalovina, orgány, Re – odpor při 
nulové frekvenci proudu, TBW P – total body water; celková tělesná tekutina, ICW P – intercellular 
water; intracelulární tekutina 

 

 

Tabulka č. 14 Korelace s Xc 

Xc [Ω] p – value r – value 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
0,0478 -0,4366 

FTI [kg/m²] 0,0150 -0,5231 

LTM [%] 0,0109 0,5434 

Tuk [kg] 0,0329 -0,4669 
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Tuk [%] 0,0477 -0,4368 

ATM [kg] 0,0327 -0,4672 

Re [Ω] 0,0052 0,5866 

TBW P [l] 0,0017 -0,6429 

ECW P [l] 1,99.10-12 -0,9644 

Vysvětlivky: Xc – reaktance, NW – normal weight; normální (ideální) váha netěhotné, FTI – fat tissue 
index = tuk/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota – svalovina, orgány, ATM – adipose tissue 
mass; tuková hmota – tuk, voda, pojivová tkáň, Re – odpor při nulové frekvenci proudu, TBW P – total 
body water; celková tělesná tekutina, ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina 

 

 

Tabulka 15 Korelace s FTI 

FTI [kg/m²] p – value r – value 

Navýšení hmot. od NW 

během gravidity 
1,93.10-6 0,8397 

Váha v graviditě [kg] 1,99.10-6 0,8392 

Povrch [m²] 2,04.10-5 0,7900 

LTI [kg/m²] 0,0474 -0,4374 

LTM [%] 1,77.10-7 -0,8774 

Tuk [%] 4,83.10-8 0,8938 

Xc [Ω] 0,0150 -0,5231 

ECW P [l] 0,0219 0,4972 

Vysvětlivky: FTI – fat tissue index = tuk/výška², NW – normal weight; normální (ideální) váha netěhotné, 
LTI – lean tissue index = LTM/výška², LTM – lean tissue mass; netučná hmota – svalovina, orgány, Xc – 
reaktance, ECW P – extracellular water; extracelulární tekutina  

 

 

Tabulka 16 Korelace s LTI 

LTI [kg/m²] p – value r – value 

Nárůst hmot. v graviditě [kg] 0,0043 0,5961 

FTI [kg/m²] 0,0474 -0,4374 

LTM [kg] 6,71.10-14 0,9752 

LTM [%] 9,45.10-6 0,8079 
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Tuk [kg] 0,0384 -0,4546 

Tuk [%] 3,28.10-5 -0,7781 

ATM [kg] 0,0390 -0,4534 

Re [Ω] 0,0150 -0,5231 

Ri [Ω] 6,50.10-9 -0,9148 

ICW P [l] 6,19.10-8 0,8908 

OH P [l] 0,0209 -0,5003 

Vysvětlivky: LTI – lean tissue index = LTM/výška², FTI – fat tissue index = tuk/výška², LTM – lean tissue 
mass; netučná hmota – svalovina, orgány, ATM – adipose tissue mass; tuková hmota – tuk, voda, pojivová 
tkáň, Re – odpor při nulové frekvenci proudu, Ri – odpor uvnitř buňky, ICW P – intercellular water; 
intracelulární tekutina, OH P – overhydration; převodnění 

 

Hodnoty v tabulkách č. 9-16 ukazují, že při zvýšení celkové tekutiny (TBW P) 

korelace souvisí s nárůstem ICW P a ECW P. Jak se TBW P zvětšovala, tak docházelo 

k poklesu bioimpedančních faktorů (rezistence a reaktance). S navýšením ICW P 

stoupala netučná hmota (LTM) a naopak zde můžeme pozorovat snížení tuku. 

Při nárůstu ECW P je korelace pozitivní pro tukovou hmotu (ATM) a negativní pro 

netučnou hmotu. Můžeme říci, že během těhotenství se zvyšovala celková tekutina, 

tuková a netučná hmota. 

Nejtěsnější korelace byla zaznamenána mezi hodnotami ECW P a Xc (p = 

1,99 ∗   10−12; r = -0,98057). Tyto hodnoty mezi sebou korelovaly nepřímo úměrně, 

z čehož můžeme usoudit, že nárůst ECW P souvisí se snížením Xc (graf. č. 6). Další 

korelace byla zaznamenána mezi hodnotami ICW P a LTM (p = 2,97 ∗ 10−10; r = 

0,93903). Při zvyšování hmotnosti během těhotenství dochází ke změnám jednotlivých 

orgánů, jako je například děloha a prsní tkáň, narůstá tak množství netučné hmoty, které 

souvisí také s nárůstem ICW P, jelikož tato tkáň obsahuje 70 % vody zejména 

intracelulární tekutiny (graf č. 7). 

 



 47   

Graf č. 6 Závislost extracelulární tekutiny (ECW P) na reaktanci (Xc) 

 

 

 

 

Graf č. 7 Závislost intracelulární tekutiny (ICW P) na netučné hmotě (LTM) 
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10. DISKUZE 

Cílem diplomové práce bylo stanovit složení těla v průběhu fyziologického 

těhotenství pomocí bioimpedanční spektroskopické analýzy (BIS). Výsledky jsme 

následně statisticky vyhodnotili korelační analýzou, která zhodnotila vztah jednotlivých 

parametrů mezi sebou. Do studie bylo zahrnuto 7 těhotných žen, u kterých probíhalo 

těhotenství fyziologicky. Všechny ženy čekaly pouze jednoho potomka, a kromě jedné 

ženy byly prvorodičkami. Průměrný věk byl 29 let. Ženy u nás byli vyšetřeny třikrát 

během gravidity a to v 23,6 ± 2,2; 30,3 ± 1,4 a 36,3 ± 0,5 týdnu gravidity. 

BIS díky svému lehkému provedení, rychlosti a neinvazivnosti se ukázala jako 

aplikovatelná v klinické praxi při vyšetřování těhotných žen, jak prokázaly i předchozí 

práce. (LOF M & FORSUM E, 2004) 

Účelem studie Valensise et al. (2000) bylo využití metody ke sledování změn 

v tělesných tekutinách během fyziologického těhotenství a detekce gravidních žen 

s hypertenzí. 

Z našich hodnot jsme zaznamenali průběžné zvyšování tělesné hmotnosti. Ženy 

v průběhu těhotenství přibraly přibližně o 13,3 kg (mediánová hodnota). Naše výsledky 

se shodují se studií Lukaski et al. (1994) a Larciprete et al. (2003), kteří zaznamenali také 

zvyšování hmotnosti v důsledku zvýšení tělesných tekutin. Kromě váhy plodu na zvýšení 

tělesné váhy přispívá i tuková hmota. Nejvyšší nárůst tukové hmoty (ATM) byl pozorován 

při třetím vyšetření, hodnota mediánu ATM 43,7 kg. Indexové hodnoty (LTI a FTI) dosáhly 

maxima ke konci třetího trimestru a statisticky významně se lišily od předchozích dvou 

trimestrů. 

Dalším sledovaným parametrem byl vývoj tělesných tekutin v průběhu gravidity. 

Podle získaných dat docházelo k nárůstu celkové (TBW), extracelulární (ECW) 

a intracelulární tekutiny v průběhu fyziologického těhotenství. Byla použita validovaná 

rovnice pro výpočet TBW pro gravidní ženy, která používá k výpočtu kromě měřených 

hodnot BIS i další parametry, které upřesní výslednou hodnotu celkové tekutiny jako je 

výška, aktuální hmotnost, obvod pasu a hematokrit, která byla v minulosti validovaná 

pro vyšetření těhotných žen (Lukaski et al., 1994). Naše měření zaznamenalo nejvyšší 

nárůst TBW P mezi druhým a třetím vyšetřením, tedy v období třetího trimestru. 
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ECW P při druhém vyšetření mírně klesla a během třetího vyšetření dosáhla maxima. 

Intracelulární tekutina (ICW P) rovnoměrně narůstala během těhotenství a nejvíce se 

zvýšila mezi druhým a třetím vyšetřením. 

Množství TBW P vyjádřený mediánem byl 30,6 l. Mediány objemu ICW P tvořily 

18,2 litrů a u ECW P 13,3 l. U hodnot TBW P, ICW P a ECW P byl statisticky prokázán 

významný rozdíl (p < 0,05). Hodnoty E/I poměru se blížily k nadbytku ECW, což se 

u některých žen projevovalo jako otoky dolních končetin. Zaznamenali jsme i pokles 

rezistence v důsledku nárůstu tělesných tekutin. Voda ve tkáni neklade procházejícímu 

proudu takový odpor. 

Studie Lukaski potvrzuje, že TBW se výrazně zvýšila, zatímco rezistence se 

zmenšila. (LUKASKI et al., 1994). Naměřené výsledky se shodují se studií Larciprete et al. 

(2003), kteří zaznamenali zvýšení TBW a ECW během druhého a třetího trimestru 

a u intracelulární tekutiny dochází k nárůstu hlavně ke konci třetího trimestru. 

Významnou korelaci ve formě nepřímé úměry jsme zaznamenali mezi hodnotami 

ECW P a Xc (p = 1,99 ∗ 10−12; r = -0,98057). V důsledku změn metabolizmu dochází 

u těhotných žen k zvýšení tělesných tekutin, což způsobí snížení Xc. Další podstatnou 

korelaci jsme prokázali mezi ICW P a LTM (p = 2,97 ∗ 10−10; r = 0,93903). V graviditě se 

zvyšuje hmotnost ženy, která je dána změnou jednotlivých orgánů jako je např. prsní 

tkáň a děloha, kde převažuje intracelulární tekutina. 

Celkově můžeme říci, že vývoj tělesné kompozice u českých těhotných žen měl 

podobný vývoj jako u popsaných žen v zahraničních studiích. Získaná data této 

deskriptivní studie budou moci sloužit pro následující studie jako komparativní kontrolní 

skupina. 
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11. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce přináší výsledky observační studie, které se zúčastnilo 7 

těhotných žen. U všech žen probíhalo těhotenství fyziologicky, a kromě jedné byly 

všechny prvorodičkami. Těhotné ženy byly vyšetřeny třikrát v průběhu gravidity, a to 

v období od 17. do 38. týdne těhotenství. Měření se provádělo pomocí bioimpedanční 

spektroskopie, přístrojem BCM (Fresenius Medical Care, Německo), a tím byla potvrzena 

využitelnost této metody v graviditě. 

U všech žen došlo k nárůstu hmotnosti. Ke konci třetího trimestru byl nárůst váhy 

pomocí mediánu stanoven na 13,3 kg. Dále docházelo k zvýšení tělesných tekutin (TBW, 

ECW, ICW) a to hlavně v třetím trimestru. V důsledku zvýšení tekutin s postupujícím 

obdobím těhotenství došlo k poklesu měřené rezistence. 

Zjistili jsme mnoho korelací mezi jednotlivými parametry stanovenými metodou BIS. 

Nejtěsnější korelaci jsme zaznamenali mezi ECW P a Xc. Pomocí Friedmanova testu jsme 

zaevidovali statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými trimestry u ECW P, 

ale i u dalších parametrů jako je například LTI, FTI, Re, Xc, TBW, ICW, TBW P a ICW P. 

Získaná data budou v budoucnu sloužit pro komparaci se změnami v organizmu 

těhotných žen s patologickými graviditami. 

Využívání biompedanční spektroskopie v průběhu těhotenství poskytuje pomocí 

naměřených parametrů informace o přizpůsobení mateřského organismu na 

těhotenství a lze použít také k odhadu rizika spojených s graviditou, jako je například 

hypertenze, preeklampsie, gestační diabetes a otoky.  
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12. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka 

 

Význam zkratky Český význam 

ATM Adipose tissue mass Tuková hmota – tuk, voda a 

pojivová tkáň [kg] 

BCM Body composition monitor Přístroj měřící složení těla  

BIA Bioelectrical impedance 

analysis 

Bioelektrická impedanční 

analýza 

BIS Bioelectrical spectroscopy Bioimpedanční spektroskopie 

BMI Body mass index Index tělesné hmotnosti 

[kg·m-2] 

Cabd - Obvod břicha [cm] 

ECW Extracellular water Extracelulární tekutina [l] 

E/I Quotient from extracellular 

and intracellular water 

Poměr extracelulární a 

intracelulární vody  

FT Friedman test Friedmanův test 

FTI Fat tissue index Index tukové tkáně [kg/m²] 

Ht Height Výška [cm] 

ICW Intracellular water Intracelulární tekutina [l] 

LTI Lean tissue index Index tukoprosté tkáně 

[kg/m²] 

LTM Lean tissue mass Tukoprostá tkáňová hmota – 

svalovina, orgány [kg] 

Med Median Medián  

MF-BIA Multi-frequency BIA Multifrekvenční 

bioimpedanční analýza 

NW Normal weight Ideální váha netěhotné ženy 

[kg] 

OH Overhydration Přebytečná extracelulární 

tekutina [l] 

R Resistance Odpor [Ω] 

Re - Odpor při nulové frekvenci 

[Ω] 

Ri - Odpor uvnitř buňky [Ω] 

TBW Total body water Celková tělesná tekutina [l] 

Xc - Reaktance [Ω] 

Z Impedance Impedance 

25% P 25 % percentile 25 % percentil 

75% P 

 

75 % percentile 75 % percentil 
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