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1. ABSTRAKT 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje (REE) 

ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie a posouzení souvislostí 

mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a antropometrickými 

parametry.  

Metodika 

Pro zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, 

pomocí které byla měřena spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, z níž se pak 

tato hodnota vypočítala. Měření se prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. 

K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo od 17. do 27. týdne 

těhotenství, druhé od 28. do 35. týdne těhotenství a třetí od 36. do 38. týdne těhotenství. 

Výsledky 

Zjistili jsme, že hodnoty klidového energetického výdeje se zvyšovaly s délkou 

těhotenství (REE1 = 1670 ± 148 kcal/den; REE2 = 1717 ± 230 kcal/den; REE3 =  1984 ± 

209 kcal/den). Dále byly nalezeny korelace (p < 0,05) s věkem, tělesnou hmotností, 

množstvím netučné hmoty i množstvím tuku v těle, povrchem těla, indexem tělesné 

hmotnosti a dalšími parametry. 

Závěr 

Během těhotenství dochází k mnoha změnám včetně změn metabolismu. Potvrdili jsme, 

že se zvyšující se délkou těhotenství vzrůstá REE, nejvýznamněji na konci těhotenství. 

Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů, jak potvrdila korelační analýza.  

 

 

 

 

 

Klíčová slova: klidový energetický výdej, nepřímá kalorimetrie, těhotenství 

.  
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2. ABSTRACT 

Background 

The aim of this work was to determine changes in resting energy expenditure in three 

periods of pregnancy using indirect calorimetry and assess correlations between the 

obtained resting energy expenditure values and anthropometric parameters.  

Methods 

To determine resting energy expenditure was used indirect calorimetry, which measured 

oxygen consumption and carbon dioxide production, from which this value was 

calculated. Measurements were performed in seven healthy pregnant women. 

Measurements took place over three periods. The first examination took place from the 

17th to the 27th week of pregnancy, the second from the 28th to the 35th week of 

pregnancy and the third from the 36th to the 38th week of pregnancy. 

Results 

We found that resting energy expenditure values increased with pregnancy length 

(REE1 = 1670 ± 148 kcal/day; REE2 = 1717 ± 230 kcal/day; REE3 = 1984 ± 209 

kcal/day). Also, correlations have been found with age, body weight, fat free mass and 

fat mass, body surface area, body mass index, and other parameters. 

Conclusion 

During pregnancy many changes happen, including metabolic changes. We 

acknowledged that with increasing duration of pregnancy REE increases, most 

significantly at the end of pregnancy. This increase is related to a large number of 

factors, as correlation analysis confirmed. 

 

 

 

 

Keywords: Resting energy expenditure, Indirect calorimetry, Pregnancy 
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3. ÚVOD 

Těhotenství je významnou součástí života ženy, a ačkoli netrvá v poměru k délce 

života dlouho, dochází v jeho průběhu k mnoha změnám, které umožňují vznik nového 

jedince. 

Jednou z těchto změn je i změna energetického výdeje. Celkový energetický výdej 

je tvořen z více složek, přičemž největší část zaujímá klidový energetický výdej. Ten lze 

odhadovat pomocí řady predikčních rovnic nebo měřit pomocí nepřímé kalorimetrie. 

Kromě toho lze pomocí nepřímé kalorimetrie určovat i oxidace jednotlivých 

nutričních substrátů. 

Tato diplomová práce je založena na využití metody nepřímé kalorimetrie v období 

těhotenství.  
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4. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

 Cílem mé diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje 

ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie. Dále posouzení 

souvislostí mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a 

antropometrickými parametry. A nakonec srovnání těchto výsledků s poznatky 

z dřívějších studií provedených v České republice i v zahraničí. 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Energetický výdej 

Živé organismy jsou závislé na konstantním výdeji energie ve formě 

adenosintrifosfátu (ATP), která je důležitá pro růst, funkci orgánů a udržení buněčné 

homeostázy. K vytvoření energie je potřeba stálá dodávka kyslíku a nutričních 

substrátů, zejména glukózy a mastných kyselin. Energie vzniklá jejich kombinací se 

používá k produkci ATP. Vedlejším produktem je oxid uhličitý (CO2) a voda (H2O). 

(Mtaweh H., 2018) 

Celkový energetický výdej (TEE) je množství tepelné energie využívané pro 

každodenní fungování lidského těla. Rozděluje se na tři základní složky: 

1. Klidový energetický výdej (REE, nebo též RMR): energie potřebná k udržení 

životních funkcí, jako jsou buněčný metabolismus, dýchání a zajištění stálé 

tělesné teploty, které nepředcházel příjem potravy, fyzická aktivita nebo 

psychický stres, tvoří největší část energetického výdeje, a to 60–65 %, 

2. Dietou indukovaná termogeneze (DIT): energie využívaná k metabolismu 

substrátů po jídle, představuje 5–10 % celkového energetického výdeje, 

3. Energetický výdej v aktivitě (AEE): energie používaná pro fyzickou aktivitu, 

tvoří asi 25–30 %. (Gupta R. D., 2017) 

 

V literatuře se objevuje i pojem bazální energetický výdej (BEE, BMR), který ale 

v klinické praxi nemá téměř využití, neboť neodráží skutečný energetický výdej za 

24 hodin. Jedná se o nejnižší energetický výdej, který lze měřit pouze ráno ihned po 

probuzení, nejméně dvanáct hodin po jídle, zatímco u měření klidového energetického 

výdeje je vyžadováno rozmezí jen dvě hodiny od jídla a třicet minut od fyzické aktivity. 

(Svačina Š., Rušavý. Z., 2008) Rozdíl mezi hodnotami BEE a REE je pouze asi 3 %, 

vyšších hodnot nabývá klidový energetický výdej. (Zadák Z., Hronek M., 2011)    

Pro odhad klidového energetického výdeje lze využít řadu rovnic, přičemž 

nejpoužívanější je Harris-Benedictova rovnice, která platí pro dospělé bez patologií. 

Bohužel je nepřesná a nelze ji použít u dětí, těhotných a kojících žen ani lidí trpících 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mtaweh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30283765
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obezitou, nadváhou či jinou patologií. (Zadák Z., Hronek M., 2011) Rovnice vypadá 

následovně: 

 

Pro muže (v kcal/24 h): 

𝑅𝐸𝐸 = 66,473 + 13,7516 × 𝑊 + 5,0033 × 𝐻 − 6,755 × 𝐴 

Pro ženy (v kcal/24 h): 

𝑅𝐸𝐸 = 655,0955 + 9,5634 × 𝑊 + 1,8496 × 𝐻 − 4,6756 × 𝐴 

W – tělesná hmotnost [kg] 

H – výška [cm] 

A – věk [roky] 

 

Pro lepší predikci REE v průběhu těhotenství lze použít Hronkovu predikční 

rovnici odvozenou z Harris-Benedictovy rovnice, která počítá s mateřskými změnami 

v jednotlivých fázích těhotenství. (Hronek M., 2009) 

𝑃 𝑅𝐸𝐸 = 346,43943 + 13,962564 × 𝑊 + 2,700416 × 𝐻 − 6,826376 × 𝐴 

5.2 Kalorimetrie 

Kromě odhadu pomocí rovnic lze energetický výdej i měřit, buď přímo přímými 

kalorimetry, nebo odhadnout měřením spotřeby kyslíku s použitím nepřímé 

kalorimetrie. Metoda přímé kalorimetrie je pro svou náročnost využívána jen omezeně, 

a to spíše pro experimenty s drobnými zvířaty. Vyžaduje totiž hermetické a termické 

uzavření komory a dlouhodobé měření. (Mtaweh H., 2018; Zadák Z., Hronek M., 2011) 

 

5.2.1 Princip nepřímé kalorimetrie 

V praxi častěji využívaná metoda nepřímé kalorimetrie je založena na poznatku 

francouzského vědce Antoine Lavoisera a říká, že kyslík spotřebovaný organismem je 

přímo úměrný energetickému výdeji. Přístroje konstruované na tomto principu byli 

uzavřeného systému, kdežto dnešní přístroje využívají k měření většinou otevřený 

systém, při kterém má pacient dechovou masku nebo leží pod kanopou 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mtaweh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30283765
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(viz Obrázek č. 1). Pomocí vzduchového čerpadla je zabezpečen průtok vzduchu, který 

je vdechován pacientem a zároveň do něj vydechuje oxid uhličitý. Koncentrace obou 

plynů jsou stanovovány v analyzátoru plynů, do kterého je vzduch odváděn. Při této 

metodě dochází k měření spotřeby kyslíku (VO2) a množství vydechovaného oxidu 

uhličitého (VCO2) (viz Obrázek č. 2), ze kterých se vypočítá energetický výdej. 

Změřené hodnoty jsou rovněž nezbytné pro stanovení oxidace jednotlivých nutričních 

substrátů (sacharidů, lipidů, proteinů). (Zadák Z., Hronek M., 2011) 

 

Obrázek č. 1: Nepřímá kalorimetrie – otevřený systém, spontánně ventilující 

pacient ležící pod kanopou 

(Převzato ze Zadák Z., Hronek M., 2011) 
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Obrázek č. 2: Schématické znázornění nepřímé kalorimetrie 

(Převzato ze Zadák Z., Hronek M., 2011) 

 

Přístroj rovněž vyhodnocuje hodnotu tzv. respiračního koeficientu (RQ), která je 

rovna podílu oxidu uhličitého, jenž je vydechován, a vdechovaného kyslíku (Zadák Z., 

Hronek M., 2011):  

𝑅𝑄 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑂2
 

 

U proteinů dochází k neúplnému metabolismu, a rovnice proto musí být upravena 

na tzv. nebílkovinný RQ (NRQ). Vychází se z předpokladu, že oxidace 6,25 g bílkovin 

představuje 1 g dusíku v moči. Spotřebuje se přitom 5,92 litrů O2 a uvolní 4,75 litrů 

CO2. (Zadák Z., Hronek M., 2011) 

𝑁𝑅𝑄 =
𝑉𝐶𝑂2 × 4,8 𝑈𝑁

𝑉𝑂2 × 5,9 𝑈𝑁
 

VCO2 – množství vydechovaného oxidu uhličitého [l/den] 

VO2 – spotřeba kyslíku [l/den] 

UN – odpad dusíku v moči [g/den] 
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5.2.2 Výpočet klidového energetického výdeje 

Klidový energetický výdej lze vypočítat z Weirovy rovnice (Zadák Z., Hronek 

M., 2011): 

𝑅𝐸𝐸 = 𝑉𝑂2 × (3,94) + 𝑉𝐶𝑂2 × (1,11) − 𝑈𝑁 × (2,17) 

 

Moderní nepřímé kalorimetry jsou naprogramovány tak, aby s využitím hodnot 

RQ a NRQ zpřesňovaly naměřené výsledky. 

Zde jsou uvedeny vztahy pro výpočet REE: 

Když je RQ < 0,706 

𝑅𝐸𝐸 = ((4360 × 𝑉𝑂2) + (450 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 − 1,57 × 𝑈𝑁 

Když je RQ < 1,0  

𝑅𝐸𝐸 = ((3940 × 𝑉𝑂2) + (1106 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 − 2,17 × 𝑈𝑁 

Když je RQ > 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3818 × 𝑉𝑂2) + (1223 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 − 1,994 × 𝑈𝑁 

 

Při nemožnosti stanovit hodnotu odpadního dusíku platí: 

Když je RQ < 0,706 

𝑅𝐸𝐸 = ((4200 × 𝑉𝑂2) + (494 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 

Když je RQ < 1,0  

𝑅𝐸𝐸 = ((3940 × 𝑉𝑂2) + (1106 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 

Když je RQ > 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3677 × 𝑉𝑂2) + (1342 × 𝑉𝐶𝑂2)) × 1,44 
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5.2.3 Oxidace nutričních substrátů 

Nepřímá kalorimetrie rovněž vyhodnocuje oxidaci nutričních substrátů. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty energetického zisku, spotřeby kyslíku a 

respiračního koeficientu při komplexní oxidaci. Pokud by tyto metabolické pochody 

probíhaly nekomplexně, pak by metoda nepřímé kalorimetrie ztrácela na přesnosti, 

k čemuž dochází např. u glukoneogeneze z bílkovin. (Svačina Š., Rušavý. Z., 2008)   

 

Tabulka č. 1: Energetický zisk, spotřeba kyslíku a RQ u jednotlivých nutričních 

substrátů 

(Převzato ze Svačina Š., Rušavý. Z., 2008)   

 energie [kJ/g] 
spotřeba O2  

[litry O2/g] 

respirační 

kvocient 

tuky 39,5 2,02 0,71 

bílkoviny 19,7 1,01 0,84 

sacharidy:  

polysacharidy 17,5 0,83 1,00 

glukóza 15,6 0,75 1,00 

ethylalkohol 29,7 1,46 0,67 

 

5.2.3.1 Výpočet oxidace sacharidů 

V g/den: 

Když je RQ < 0,706 

𝐶𝐻𝑂 = −3,590 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 + 2,540 × 𝑉𝑂2 × 1440 + 2,050 × 𝑈𝑁 

Když je RQ < 1,0  

𝐶𝐻𝑂 = 4,115 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 − 2,909 × 𝑉𝑂2 × 1440 − 2,539 × 𝑈𝑁 

Když je RQ > 1,0 

𝐶𝐻𝑂 = −0,187 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 + 1,393 × 𝑉𝑂2 × 1440 − 6,892 × 𝑈𝑁 
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V kcal/den: 

Když je RQ < 0,706 

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 × 1,72 

Když je RQ < 1,0  

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 × 4,18 

Když je RQ > 1,0 

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 × 1,72 

 

5.2.3.2 Výpočet oxidace tuků 

V g/den: 

Když je RQ < 0,706 

𝐹𝐴𝑇 = 0,70 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 − 3,39 × 𝑈𝑁 

Když je RQ < 1,0  

𝐹𝐴𝑇 = 1,689 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 − 1,689 × 𝑉𝑂2 × 1440 − 1,943 × 𝑈𝑁 

Když je RQ > 1,0 

𝐹𝐴𝑇 = 1,689 × 𝑉𝐶𝑂2 × 1440 − 1,689 × 𝑉𝑂2 × 1440 − 1,943 × 𝑈𝑁 

 

V kcal/den: 

Když je RQ < 0,706 

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 × 9,46 

Když je RQ < 1,0  

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 × 9,46 

Když je RQ > 1,0 

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 × 1,089 

 



17 
 

5.2.3.3 Výpočet oxidace bílkovin 

V g/den: 

0,65 < NRQ < 1,25 

𝑃𝑅𝑂 = 6,25 × 𝑈𝑁 

V kcal/den: 

𝑃𝑅𝑂_𝐾 = 4,32 × 𝑃𝑅𝑂 

 

 

5.2.4 Zásady pro měření 

Pro získání optimálních výsledků REE je třeba dodržet několik podmínek. Zaprvé 

měření by mělo probíhat minimálně tři hodiny po posledním jídle. Dále by vyšetřovaná 

osoba měla ležet v klidu ve vyvětrané místnosti při neutrální teplotě nejen během 

nepřímé kalorimetrie, ale i nějakou dobu před ní, nemůže však dojít k usnutí.  

Při vlastním měření pak nesmí být tato osoba čímkoli rušena, ať už mluvením, 

otevíráním dveří, chozením kolem ní, tak ani rozsvěcením světel či změnami 

v nastavení ventilátoru. Správnost výsledků je taktéž podmíněna dobrým utěsněním 

kanopy. (Zadák Z., Hronek M., 2011) 

Dalším důležitým aspektem je dosažení ustáleného stavu (SS), tedy chvíle, kdy je 

výměna plynů srovnatelná v dýchacích cestách a na buněčné úrovni. Měření mimo 

ustálený stav může zkreslit získané výsledky, a proto pokud vyšetřovaná osoba 

nedosáhne SS, doporučuje se měření opakovat. (Irving C. J., 2017, Zadák Z., Hronek 

M., 2011) 
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5.2.5 Faktory ovlivňující klidový energetický výdej 

Výsledné hodnoty REE ovlivňuje řada faktorů, mezi něž mimo jiné patří pohlaví, 

věk, výživa, těhotenství a další. (Zadák Z., Hronek M., 2011) Hladovění nejprve 

klidový energetický výdej zvyšuje, což je způsobeno mobilizací živin. Nicméně při 

delší době hladovění dochází k adaptaci organismu a REE se naopak sníží. (Svačina Š., 

Rušavý. Z., 2008) Všechny faktory jsou shrnuty v tabulce č. 2.  

 

Tabulka č. 2 Faktory ovlivňující REE  

(Zadák Z., Hronek M., 2011) 

Faktor Vliv na REE 

povrch těla  menší vzrůst ↑ 

věk maximum v 5 letech 

pohlaví ženy ↓ 

podnebí horké ↓ 

rasa 

 

Američané a Evropané považováni za normu 

Číňané ↓ 

Eskymáci ↑ 

výživa hladovění ↓ 

onemocnění ↑ 

hormony 

 

hyperthyroidismus, adrenalin, Cushingova 

choroba ↑ 

hypothyroidismus, Addisonova choroba ↓ 

svalová námaha  

růst  

emoce 

 

úzkost ↑ 

deprese ↓ 

tělesná teplota příliš vysoká nebo nízká teplota ↑ 

mentální aktivity ↑ 

spánek  ↓ 

těhotenství ↑ 

  REE - klidový energetický výdej 

    



19 
 

5.3 Těhotenství 

 Těhotenství začíná početím a končí narozením dítěte. Zpravidla trvá čtyřicet 

týdnů (devět kalendářních měsíců, deset lunárních měsíců), což je 280 dnů od prvního 

dne poslední menstruace. Dělí se na tři části – trimestry, během kterých dochází k 

vývinu plodu z jediné buňky. (Vokurka M., 2015) 

 

5.3.1 Změny v průběhu těhotenství 

Těhotenství je období velkých anatomických, fyziologických a metabolických 

změn, přičemž nejobvyklejší změnou je nárůst tělesné hmotnosti, který je u každé 

těhotné ženy individuální. V počátečním stádiu těhotenství dochází k ukládání živin a 

tvorbě tukových zásob, metabolismus je anabolický. Zatímco ke konci těhotenství, kdy 

dochází k rychlému růstu plodu, který čerpá živiny přes placentu, se metabolismus mění 

na katabolický. (Ajjimaporn A., 2014; Lain K.,2007) 

Změny se týkají i různých orgánových systémů a jejich funkcí. Tyto změny jsou 

uvedeny níže. 

 

Trávící systém 

Snižuje se motilita gastrointestinálního traktu, což může způsobovat zácpu. 

V důsledku nevolností, které se obvykle vyskytují v prvním trimestru, se snižuje chuť 

k jídlu. Naopak se zvyšují požadavky na výživu, kvůli čerpání části energie z potravy 

plodem. 

 

Kardiovaskulární systém 

Dochází k hypertrofii srdečního svalu a zvýšení srdečního objemu na konci 

těhotenství až o 12 %. Srdeční výdej narůstá asi o 40–50 %. Tepová frekvence může 

vzrůst až o 15 tepů za minutu. Oproti tomu krevní tlak se obecně snižuje, ale zvyšuje se 

tlak v žílách dolních končetin, který stojí za vznikem hemoroidů nebo otoků dolních 

končetin. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ajjimaporn%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24926151
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Respirační systém 

V pokročilém těhotenství dochází k posunu bránice směrem nahoru, což 

ovlivňuje dechové funkce. Ke snížení dochází jak u celkové kapacity plic, tak i 

reziduálního objemu. O 35–50 % vzrůstá dechový objem. 

 

Vylučovací systém 

Změny nastávají i ve vylučovacím ústrojí, zvyšuje se glomerulární filtrace (asi 

o 50 %), průtok ledvinami o 25–50% ve druhém trimestru, a až o 75 % na konci 

těhotenství. Kvůli útlaku močového měchýře pak dochází k častějšímu močení. 

Neobvyklá není ani glykosurie. (Zwinger A., Živný J., 2004) 

 

Metabolismus cukrů 

Těhotenství je diabetogenní stav spojený s hypergykémií, hyperinzulinémií, 

hypertriacylglycerolémií a sníženou odpovědí na inzulín. (Zwinger A., Živný J., 2004) 

Inzulínová rezistence a relativní hypoglykémie mají za následek lipolýzu, což těhotné 

matce umožní preferenčně využívat tuk jako zdroj energie a zachovává dostupnou 

glukózu a aminokyseliny pro plod, pro které je placenta prostupná. (Soma-Pillay P., 

2016) 

 

Metabolismus tuků 

Během těhotenství dochází ke zvýšení celkové hladiny tuků. Koncentrace 

triacylglycerolů se zvyšuje zhruba třikrát v důsledku zvýšené syntézy v játrech a 

snížené aktivity lipoproteinové lipázy. O 50 % se zvyšuje i low-density lipoprotein 

cholesterol (LDL-C). (Soma-Pillay P., 2016, Zwinger A., Živný J., 2004) Tyto změny 

jsou výhodné pro vyvíjející se plod, kterému je zachována glukóza, jelikož potřeby 

matky jsou hrazeny z této zvýšené hladiny triacylglycerolů. (Soma-Pillay P., 2016) 
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Metabolismus bílkovin 

V těhotenství je důležitý zvýšený příjem bílkovin, neboť aminokyseliny jsou 

aktivně transportovány přes placentu k vyvíjejícímu se plodu. V případě dostatečných 

zásob tuků k zajištění energetického metabolismu se katabolismus bílkovin snižuje. 

(Soma-Pillay P., 2016, Zwinger A., Živný J., 2004) 

 

5.3.2 Klidový energetický výdej v období gravidity 

Studií zabývajících se klidovým energetickým výdejem v průběhu těhotenství 

vznikla ve světě už celá řada. Metaanalýza vytvořená v roce 2005 zahrnovala výsledky 

do té doby provedených studií. Jejím závěrem bylo, že hodnoty BMR se oproti 

pregravidnímu stavu postupně zvyšovaly, a to o 4,5 % první trimestr, o 10,8 % druhý 

trimestr a o 24,0 % třetí trimestr. (Butte N. F., 2005) Tabulka č. 3 shrnuje jednak 

výsledky z těchto studií uvedených ve výše zmíněné metaanalýze, k tomu je ještě 

doplněna studií z Japonska, řešící stejnou problematiku v tamních poměrech (Eto E., 

2018), a studií z České republiky ze stejného pracoviště, provedené před deseti lety 

(Hronek M., 2009). V tabulce jsou hodnoty získané jak z rozvinutých zemí – Skotska 

(Durnin J. V., 1987), Švédska (Forsum E., 1988), Anglie (Goldberg G. R., 1993), 

Nizozemí (Spaaij C. J., 1993, de Groot L. C., 1994), USA (Kopp-Hoolihan L. E., 1999), 

Japonska (Eto E., 2018) a České republiky (Hronek M., 2009), tak z rozvojových zemí 

– Filipín (Tuazon M. A., 1987) a Gambie (Poppitt S. D., 1993). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butte%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16277817
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Tabulka č. 3: Změny REE těhotných žen v jednotlivých státech 

5.3.2.1.1.1.1.1.1 Stát N 
REE [kcal/den] 

1. trimestr 2. trimestr 3. trimestr 

Skotsko (Durnin J. V., 1987) 88 1506 1554 1745 

Švédsko (Forsum E., 1988) 22  1434 1697 

Anglie (Goldberg G. R., 1993) 12 1506 1530 1721 

Nizozemí (Spaaij C. J., 1993) 26 1356 1473 1590 

Nizozemí (de Groot L. C., 1994) 12 1506 1554 1721 

USA (Kopp-Hoolihan L. E., 1999) 10 1305 1544 1691 

Japonsko (Eto E., 2018) 103 1461 1491 1644 

Česká republika (Hronek M., 2009) 31 1407 1493 1609 

Filipíny (Tuazon M. A., 1987) 40 1195 1267 1386 

Gambie (Poppitt S. D., 1993) 21 1219 1267 1338 

    REE – klidový energetický výdej, n – počet subjektů 

 

Studie z České republiky prováděla měření během čtyř období (1. trimestr, 

2. trimestr, 3. trimestr a pozdní 3. trimestr). V tabulce č. 3 je hodnota za třetí trimestr 

průměrem těchto dvou posledních hodnot. Ačkoli rozmezí mezi třetím a čtvrtým 

měřením bylo nejkratší, zaznamenalo nejvyšší nárůst REE z 1562 ± 154 kcal/den na 

1655 ± 200 kcal/den. (Hronek M., 2009) 

Pro lepší přehlednost je zde vytvořen graf č. 1, zobrazující změny v průběhu 

těhotenství vycházející z hodnot získaných z výše uvedených studií. Jak je patrné, ve 

většině případů nastal významný nárůst REE zejména mezi druhým a třetím trimestrem. 

(Eto E., 2018, Butte N. F., 2005) Dále je zřejmé, že v rozvojových státech byly 

naměřeny nižší hodnoty REE než v rozvinutých. (Butte N. F., 2005) Vliv nutrice na 

REE je rozebrán v kapitole Faktory ovlivňující klidový energetický výdej v těhotenství. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butte%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16277817
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butte%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16277817
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Graf č. 1: Změny REE během těhotenství v jednotlivých státech 

 

 

I dříve provedená studie gambijských žen, které nebyly podvyživeny, 

zaznamenala nárůst REE během třetího trimestru, a to preprandiálně i postprandiálně. 

(Willommet L., 1992) 

Tento trend vzrůstu REE během třetího trimestru potvrzuje i studie provedená u 

24 těhotných tureckých žen, kde byl zaznamenán signifikantní nárůst mezi 1. a 

3. trimestrem. Nicméně nebyla zde zjištěna změna, pokud bylo REE vztaženo na 

kilogram tělesné hmotnosti. (Cikrikçi E., 1999) 

Naopak vzrůst REE v poměru ke zvýšení tělesné hmotnost byl zjištěn ve studii 

45 amerických žen. (Gilmore L. A., 2016) 

Studie z roku 2002 provedená u 160 těhotných japonských žen bez komplikací, 

která se zabývala klidovým energetickým výdejem děleným plochou těla, zaznamenala 

signifikantní nárůst (p < 0,05) po 32. týdnu těhotenství až do termínu porodu, 

z 906 kcal/m2 na 982 kcal/m2. (Chihara H., 2002) 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willommet%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1415681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cikrik%C3%A7i%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10436306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilmore%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27054928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chihara%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12187370
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5.3.3 Faktory ovlivňující klidový energetický výdej v těhotenství 

Posouzení klidového energetického výdeje je složitý postup, který se stává 

složitějším, vezmou-li se v úvahu další parametry, jako je gravidita. Níže jsou uvedeny 

faktory ovlivňujících REE ve vztahu k těhotenství. (Taousani E., 2017) 

 

Délka těhotenství 

Jak už bylo zmíněno v kapitole Klidový energetický výdej v období gravidity, 

BEE/REE se s postupujícím těhotenstvím zvyšuje, a to hlavně ve třetím trimestru.  

 

Věk 

Celkový energetický výdej, jakož i klidový energetický výdej s věkem klesají, a 

to o 1–2 % za deset let. Tento pokles bývá spojován se ztrátou netučné hmoty (FFM) a 

ziskem tělesného tuku (FM). Existují však i výjimky, které naopak vykazují 

s přibývajícím věkem nárůst REE. (Taousani E., 2017) 

 

Tělesná hmotnost a složení těla 

Podle studií provedených jak v České republice, tak v zahraničí je klidový 

energetický výdej v období těhotenství pozitivně asociován s tělesnou hmotností. 

(Taousani E., 2017, Hronek M., 2011, Melzer K., 2009, Cikrikçi E, 1999) Mezi další 

antropometrické parametry mající souvislost s REE dále patří hmotnost tuku a množství 

netučné hmoty. (Taousani E., 2017, Hronek M., 2011) Jako nejlepší prediktor REE se 

jeví množství FFM. (Eto E., 2018, Hronek M., 2011) Ve studii provedené v České 

republice byla dále nalezena korelace s povrchem těla (BSA) a indexem tělesné 

hmotnosti (BMI). (Hronek M., 2011) Změna klidového energetického výdeje je 

pozitivně asociována s FFM, ale negativně s FM. (Berggren E. K., 2017) Negativní 

spojitost je také mezi BMI a REE/kg tělesné hmotnosti. S přibývající hmotností klesají 

hodnoty REE/kg tělesné hmotnosti i REE/kg netučné hmoty, v důsledku poklesu 

relativních příspěvků nejvíce metabolicky aktivních orgánů, jako je mozek, játra a 

srdce. (Taousani E., 2017) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Melzer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19550432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cikrik%C3%A7i%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10436306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eto%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29280333
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berggren%20EK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28599895
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
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Výživa a socioekonomický status 

Během těhotenství se zvyšují nároky na většinu živin, některé vitamíny, 

minerály a vlákninu. Zvýšený příjem energie však může podpořit nadměrné přibývání 

na váze, které má negativní vliv na zdraví a v neposlední řadě může vyústit 

v preeklampsie nebo gestační diabetes mellitus. (Taousani E., 2017) Naproti tomu nízká 

tělesná hmotnost způsobená podvýživou často ve spojitosti s nízkým 

socioekonomickým statusem jsou spojovány s nižší úrovní REE. (Hayter J. E., 1993) 

 

Fyzická aktivita 

Fyzická aktivita je důležitou složkou TEE. Dlouhodobé studie účinků tělesné 

aktivity na REE jsou však nejednoznačné. Závisí na specifických parametrech, jako je 

věk, objem cvičení, jeho intenzita, četnost a typ cvičení. (Taousani E., 2017) 

 

Nemoci a léky  

Je důležité, aby pro porovnávání výsledků byly brány v potaz nemoci i užívané 

léky. Sympatomimetika, amfetaminy, efedrin a některá antidepresiva mohou zvyšovat 

REE. Naproti tomu propranolol nebo reserpin jej snižují. Diabetes mellitus typu 2 je 

pozitivně asociován s REE a k ovlivnění hodnot dochází i působením hormonů štítné 

žlázy. Vliv kouření na REE je sice nejasný, nicméně se zdá, že kouření redukuje TEE za 

24 hodin. (Taousani E., 2017) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taousani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29278510
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Metodika 

Longitudinální studie pro zjišťování změn klidového energetického výdeje se 

prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. Průměrný věk těchto žen byl 28,9 ± 1,2 let. 

K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo vždy v období od 

17. do 27. týdne těhotenství, druhé v rozmezí 28. – 35. týden a třetí od 36. do 38. týdne. 

Ženy přicházely ráno a v dopoledních hodinách nalačno, po 12ti hodinovém lačnění. 

S sebou přinášely nasbíranou moč za 24 hodin.  Na začátku vždy podepsaly 

informovaný souhlas. Celé vyšetření trvalo přibližně hodinu.  

Pro vlastní zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé 

kalorimetrie a využit přístroj (Vmax, SenzorMedics, USA), který měřil spotřebu kyslíku 

a produkci oxidu uhličitého. Pro správně naměřené hodnoty bylo důležité, aby byly 

splněny parametry jako 12ti hodinové lačnění, poloha vleže, správná teplota místnosti 

(20 - 25°C) a hlavně psychický a fyzický klid. 

Kromě nepřímé kalorimetrie byla změřena jejich výška, váha na antropometrické 

váze uvádějící i parametry složení těla (tělesný tuk, obsah vody v těle, viscerální tuk, 

netučná hmota, výkonnostní rating, hmotnost kostí, basální metabolismus, odhadovaný 

metabolický věk), obvody a řasy, dále byla provedena bioimpedance, spirometrie a 

dynamometrie, a získaná data byla použita k objevení korelací. 

6.1.1 Statistické zpracování výsledků 

Pro statistické zpracování výsledků byl využit program Microsoft Excel 2016, ve 

kterém jsme získali hodnoty minima, maxima, mediánu, průměru, směrodatné odchylky 

a střední chyby průměru. 

Pro zjištění statisticky významných rozdílů mezi jednotlivými vyšetřeními byl 

z důvodu nenormálního rozdělení a opakujících se měření použit neparametrický 

Friedmanův test. Statisticky významné byly rozdíly, kde p < 0,05.  

Byla provedena korelační analýza, hodnotící vztah mezi sledovanými parametry. 



27 
 

6.1.2 Charakteristika měřených těhotných žen 

Základní údaje jako je věk, výška, povrch těla, index tělesné hmotnosti a váha před 

a v graviditě shrnuje tabulka č. 4. Tabulka č. 5 obsahuje hodnoty složení těla získané 

bioimpedancí. Údaje z antropometrické váhy jsou pak uvedeny v tabulce č. 6.  

 

Tabulka č. 4: Základní údaje měřených těhotných žen 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

Věk [roky] 27 29 31 28,9 1,2 0,5 

Výška [cm] 161,5 167,0 171,0 167,1 2,7 1,0 

Váha před graviditou [kg] 56,0 62,0 76,6 63,9 6,7 2,5 

Váha 

v graviditě 

[kg] ** 

1. vyšetření 60,9 65,4 79,8 68,9 6,7 2,6 

2. vyšetření 66,2 68,9 85,6 73,1 7,3 2,8 

3. vyšetření 70,0 72,3 89,9 76,8 7,5 2,8 

BSA [m2] 

* 

1. vyšetření 1,69 1,72 1,88 1,80 0,08 0,03 

2. vyšetření 1,73 1,76 1,94 1,82 0,09 0,03 

3. vyšetření 1,77 1,80 1,98 1,86 0,09 0,03 

BMI 

[kg/m2] ** 

1. vyšetření 21,6 25,1 29,0 24,7 2,3 0,9 

2. vyšetření 23,7 26,4 31,1 26,2 2,5 0,9 

3. vyšetření 25,1 27,3 32,6 27,5 2,6 1,0 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, BSA – povrch těla, BMI – index tělesné 

hmotnost, * - p < 0,05, ** - p < 0,01 
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Tabulka č. 5: Složení těla získané bioimpedancí 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

FM [kg] – BIA 

** 

1. vyšetření 16,68 21,52 31,60 23,50 5,34 2,02 

2. vyšetření 19,86 25,15 35,61 27,10 5,56 2,10 

3. vyšetření 22,82 26,82 35,95 29,09 4,77 1,80 

Obsah vody 

v těle [kg] – 

BIA ** 

1. vyšetření 30,02 32,35 34,47 32,10 1,43 0,54 

2. vyšetření 31,00 32,70 36,04 32,68 1,74 0,66 

3. vyšetření 31,91 33,03 39,65 34,11 2,58 0,97 

Viscerální tuk 

[kg] – BIA ** 

1. vyšetření 1,22 2,62 4,79 2,80 1,27 0,48 

2. vyšetření 1,99 3,45 5,99 3,54 1,38 0,52 

3. vyšetření 2,80 3,62 6,29 4,15 1,41 0,53 

FFM [kg] – BIA 

* 

1. vyšetření 42,75 46,02 48,20 45,40 1,74 0,66 

2. vyšetření 43,75 46,34 49,99 45,96 2,12 0,80 

3. vyšetření 44,81 46,27 54,75 47,71 3,25 1,23 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, FM – tělesný tuk, BIA – bioimpedanční analýza, 

FFM – netučná tělesná hmota,  * - p < 0,05, ** - p < 0,01 
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Tabulka č. 6: Údaje získané z antropometrické váhy 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

Tělesný tuk [%] 

* 

1. vyšetření 26,60 32,90 39,60 33,70 4,47 1,69 

2. vyšetření 30,00 36,50 41,60 36,73 4,02 1,52 

3. vyšetření 32,60 37,10 41,90 37,66 2,93 1,11 

Obsah vody 

v těle [%] * 

1. vyšetření 43,20 47,30 51,60 46,90 2,85 1,08 

2. vyšetření 42,10 45,00 49,40 44,96 2,54 0,96 

3. vyšetření 41,90 44,80 47,80 44,53 1,85 0,70 

Viscerální tuk 

[%] ** 

1. vyšetření 2,00 4,00 6,00 3,90 1,46 0,55 

2. vyšetření 3,00 5,00 7,00 4,71 1,39 0,52 

3. vyšetření 4,00 5,00 7,00 5,29 1,28 0,48 

Hmotnost FFM 

[kg] * 

1. vyšetření 40,60 43,70 45,70 43,10 1,65 0,63 

2. vyšetření 41,60 44,00 47,50 43,64 2,03 0,77 

3. vyšetření 42,50 43,90 52,00 45,30 3,09 1,17 

Hmotnost 

minerálních 

látek v kostech 

[kg] * 

1. vyšetření 2,20 2,30 2,40 2,30 0,08 0,03 

2. vyšetření 2,20 2,40 2,50 2,33 0,12 0,04 

3. vyšetření 2,30 2,30 2,80 2,41 0,17 0,07 

Odhadovaný 

basální 

metabolismus 

[kcal] ** 

1. vyšetření 1319 1388 1498 1401 59 22 

2. vyšetření 1363 1409 1561 1429 70 27 

3. vyšetření 1402 1441 1687 1483 97 37 

Odhadovaný 

metabolický věk 

[roky] 

1. vyšetření 24 38 50 39,1 10,2 3,9 

2. vyšetření 32 47 50 44,1 6,5 2,5 

3. vyšetření 39 50 50 47,4 3,8 1,5 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, FFM – netučná tělesná hmota, * - p < 0,05, ** -

 p < 0,01 
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6.2 Výsledky 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny hodnoty získané z kalorimetru, a to produkce oxidu 

uhličitého a spotřeba kyslíku. Z jejich poměru se pak získá hodnota respiračního 

kvocientu. Z hodnot takto získaných a hodnoty dusíku v moči za 24 hodin, analyzovaný 

v biochemické laboratoři, byl poté podle rovnic uvedených v teoretické části vypočítán 

klidový energetický výdej dle Weirovy rovnice (viz Teoretická část) a oxidace 

jednotlivých substrátů.  

Tabulka č. 7: Hodnoty VO2, VCO2, RQ, N v moči za 24 h a nRQ u měřených 

těhotných žen 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

VO2 [l/min] ** 

1. vyšetření 0,211 0,254 0,275 0,249 0,022 0,008 

2. vyšetření 0,226 0,248 0,328 0,255 0,033 0,012 

3. vyšetření 0,258 0,277 0,354 0,291 0,031 0,012 

VCO2 [l/min] 

** 

1. vyšetření 0,147 0,199 0,215 0,189 0,024 0,009 

2. vyšetření 0,169 0,193 0,249 0,194 0,026 0,010 

3. vyšetření 0,205 0,224 0,281 0,234 0,029 0,011 

RQ 

1. vyšetření 0,67 0,75 0,83 0,76 0,05 0,02 

2. vyšetření 0,70 0,76 0,85 0,76 0,04 0,02 

3. vyšetření 0,73 0,79 0,99 0,81 0,08 0,03 

N v moči za 24 

h [g/den] 

1. vyšetření 8,08 18,15 27,09 17,88 6,64 2,51 

2. vyšetření 10,38 16,27 33,66 17,63 7,17 2,71 

3. vyšetření 10,79 15,69 27,40 17,51 5,58 2,11 

nRQ 

1. vyšetření 0,64 0,71 0,83 0,73 0,06 0,02 

2. vyšetření 0,67 0,75 0,92 0,75 0,07 0,03 

3. vyšetření 0,71 0,79 1,05 0,81 0,10 0,04 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 – produkce oxidu 

uhličitého, RQ – respirační kvocient, nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, ** - p < 0,01 

Tabulka č. 8 uvádí hodnoty klidového energetického výdeje a její změny 

v průběhu těhotenství vypočítané z Harris-Benedictovy rovnice, Hronkovy predikční 

rovnice a získané metodou nepřímé kalorimetrie. Dále jsou zde uvedeny hodnoty 

klidového energetického metabolismu vztažené na kilogram tělesné hmotnosti a povrch 

těla.   
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Tabulka č. 8: REE u měřených těhotných žen 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

Pregravidní REE vypočítaný 

z HB rovnice [kcal/den] 
1359 1432 1550 1441 63 24 

Nárůst REE 

v graviditě 

[kcal] ** 

1. vyšetření 38 298 395 229 134 51 

2. vyšetření 109 217 673 277 176 67 

3. vyšetření 361 487 857 543 163 62 

Nárůst REE v 

graviditě [%] 

** 

1. vyšetření 2,62 20,04 28,20 15,95 9,48 3,58 

2. vyšetření 7,62 14,71 43,41 18,83 11,04 4,17 

3. vyšetření 25,20 34,72 55,31 37,45 10,12 3,83 

Pregravidní REE/pregravidní 

BSA [kcal/m2/den] 
828 839 852 839 7 3 

PREE-MH 

[kcal/den] ** 

1. vyšetření 1466 1504 1697 1562 93 35 

2. vyšetření 1517 1553 1778 1621 101 38 

3. vyšetření 1570 1606 1838 1673 103 39 

REE-IC 

[kcal/den] ** 

1. vyšetření 1425 1722 1816 1670 148 56 

2. vyšetření 1517 1653 2223 1717 230 87 

3. vyšetření 1756 1965 2407 1984 209 79 

REE-HB 

[kcal/den] ** 

1. vyšetření 1422 1448 1580 1488 63 24 

2. vyšetření 1457 1481 1636 1528 69 26 

3. vyšetření 1493 1518 1677 1564 70 27 

REE [%] ** 

1. vyšetření 98,38 114,86 124,46 112,20 8,42 3,18 

2. vyšetření 104,08 107,80 135,87 112,05 10,35 3,91 

3. vyšetření 116,29 123,89 143,53 126,65 9,39 3,55 

REE/kg tělesné 

hmotnosti 

[kcal/kg] * 

1. vyšetření 21,58 24,14 27,47 24,30 2,01 0,76 

2. vyšetření 22,04 22,98 25,96 23,46 1,17 0,44 

3. vyšetření 23,92 25,30 28,77 25,85 1,46 0,55 

REE/kg FFM 

[kcal/kg] * 

1. vyšetření 28,92 35,67 39,26 34,60 3,00 1,13 

2. vyšetření 30,77 32,50 40,28 33,64 3,15 1,19 

3. vyšetření 33,21 36,19 42,26 37,32 3,12 1,18 

REE/BSA 

[kcal/m2] ** 

1. vyšetření 827 953 1061 942 73 27 

2. vyšetření 869 904 1147 942 89 34 

3. vyšetření 978 1036 1217 1067 85 32 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru, REE – klidový energetický výdej, HB – Harris-

Benedictova rovnice, PREE-MH – predikční Hronkova rovnice pro těhotné ženy, REE-HB – klidový 
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energetický výdej vypočítaný z Harris-Benedictovy rovnice, BSA – povrch těla, REE-IC – klidový 

energetický výdej měřený nepřímou kalorimetrií, FFM – netučná tělesná hmota * - p < 0,05, ** - p < 0,01 

 

Podle předpokladu se s postupujícím těhotenstvím klidový energetický 

metabolismus zvyšuje. Signifikantní změna podle T-testu je zaznamená mezi 1. a 

3. vyšetřením (p < 0,05).  

Pomocí nepřímé kalorimetrie byl zaznamenán výraznější nárůst klidového 

energetického metabolismu mezi jednotlivými vyšetřeními, než tomu bylo při použití 

výpočtu z Harris-Benedictovy rovnice. Může to být dáno tím, že tato rovnice zahrnuje 

pouze parametry výšky, váhy a věku pro netěhotné ženy. I když výsledky z Hronkovy 

predikční rovnice jsou blíže naměřeným hodnotám, ani zde nebyl vypočítaný tak 

výrazný nárůst ve třetím období. 

Graf č. 2 zobrazuje změny klidového energetického výdeje všech tří parametrů 

(REE-HB, REE-IC, REE-MH). 

 

Graf č. 2: Změny REE-HB, REE-IC, REE-MH u měřených těhotných žen 
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Změny oxidace jednotlivých nutričních substrátů ve sledovaném období nebyly 

příliš výrazné, jak dokládá tabulka č. 9. Mírný nárůst průměru nastal pouze při 

3. vyšetření u sacharidů, a to zhruba na dvojnásobek z 53,9 ± 29,7 na 117,4 ± 103,6 ve 

srovnání s 2. vyšetřením, nicméně vysoká směrodatná odchylka ukazuje velkou míru 

variability mezi jednotlivými ženami. 
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Tabulka č. 9: Oxidace nutričních substrátů u měřených těhotných žen 

 Minimum Medián Maximum Průměr SD SE 

Oxidace 

sacharidů 

[g/den] 

1. vyšetření 0 28,1 138,6 54,1 56,1 21,2 

2. vyšetření 19,2 55,4 111,5 53,9 29,7 11,2 

3. vyšetření 8,7 94,1 350,0 117,4 103,6 39,1 

Oxidace 

sacharidů 

[kcal/den] 

1. vyšetření 0 111,7 579,2 202,0 237,3 89,7 

2. vyšetření 33,1 231,7 466,0 206,7 142,5 53,9 

3. vyšetření 36,3 393,5 1463,2 490,8 432,9 163,6 

Oxidace 

sacharidů [%] 

1. vyšetření 0 7,6 33,8 12,0 13,5 5,1 

2. vyšetření 2,1 11,5 30,8 12,2 9,1 3,5 

3. vyšetření 1,8 21,8 85,0 26,5 25,5 9,6 

Oxidace lipidů 

[g/den] 

1. vyšetření 76,6 103,3 131,4 103,8 18,9 7,2 

2. vyšetření 14,9 115,2 160,8 108,9 43,9 16,6 

3. vyšetření 0 100,6 182,5 103,2 60,2 22,7 

Oxidace lipidů 

[kcal/den] 

1. vyšetření 724,7 977,6 1243,5 982,1 179,2 67,7 

2. vyšetření 140,6 1089,8 1521,3 1029,9 415,5 157,0 

3. vyšetření 0 952,1 1726,8 976,5 569,3 215,2 

Oxidace lipidů 

[%] 

1. vyšetření 40,8 59,2 77,6 59,6 12,7 4,8 

2. vyšetření 9,3 68,8 79,5 59,0 21,6 8,6 

3. vyšetření 0 53,3 83,6 48,9 28,2 10,6 

Oxidace 

proteinů [g/den] 

1. vyšetření 50,5 113,5 169,3 111,7 41,5 15,7 

2. vyšetření 64,9 101,7 210,4 110,2 44,8 16,9 

3. vyšetření 67,4 98,1 171,3 109,4 34,9 13,2 

Oxidace 

proteinů 

[kcal/den] 

1. vyšetření 218,1 490,1 731,3 482,7 179,2 67,7 

2. vyšetření 280,3 439,3 908,7 475,9 193,6 73,2 

3. vyšetření 291,3 423,8 739,9 472,7 150,8 57,0 

Oxidace 

proteinů [%] 

1. vyšetření 14,8 27,6 43,0 28,5 9,3 3,5 

2. vyšetření 16,5 26,4 60,0 28,8 14,0 5,3 

3. vyšetření 14,6 24,2 40,6 24,6 8,2 3,1 

SD – směrodatná odchylka, SE – střední chyba průměru 
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6.3 Nalezené korelace 

Ze zjištěných dat vyplývá, že klidový energetický výdej souvisí nejen s délkou 

gravidity, ale i s hmotností a jejími změnami v průběhu těhotenství, dále také 

se zvyšujícím se procentem tělesného i viscerálního tuku, jakož i nabývající hodnotou 

netučné tělesné hmoty a hmotnosti minerálních látek v kostech. Naopak vzrůstající 

procentuální obsah vody v těle vede ke snižování klidového energetického výdeje. 

Všechny výše zmíněné korelace shrnuje tabulka č. 10. 

Tabulka č. 10: Korelace s REE-IC 

 
REE-IC [kcal/den] 

p-value r-value 

Věk [roky] 0,03371 0,44421 

Délka gravidity [dny] 7,39*10-4 0,65251 

Váha před graviditou [kg] 4,21*10-4 0,67404 

Nárůst hmotnosti v graviditě [kg] 0,00152 0,62223 

Rozdíl váha v graviditě – NW [kg] 8,0703*10-9 0,89523 

Váha v graviditě [kg] 1,64*10-7 0,85812 

Tělesný tuk [%]  7,28*10-5 0,73161 

Obsah vody v těle [%]  1,93*10-4 -0,70130 

Viscerální tuk [%]  6,34*10-7 0,83716 

Hmotnost FFM [kg]  7,80*10-6 0,78863 

Hmotnost minerálních látek v kostech [kg] 3,29*10-5 0,75371 

FM [kg] – BIA 2,29*10-6 0,81410 

Obsah vody v těle [kg] – BIA 1,94*10-6 0,81722 

Viscerální tuk [kg] – BIA 2,02*10-7 0,85509 

FFM [kg] – BIA 8,01*10-6 0,78806 

BSA [m2] 2,47*10-5 0,76109 

BMI [kg/m2] 3,85*10-9 0,90267 

REE-IC – klidový energetický výdej měřený nepřímou kalorimetrií, NW – normální váha, FFM – netučná 

tělesná hmota, FM – tělesný tuk, BIA – bioimpedanční analýza, BSA – povrch těla, BMI – index tělesné 

hmotnost 
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V tabulkách č. 11–14 jsou uvedeny korelace s nárůstem REE v graviditě, REE/kg 

tělesné hmotnosti, REE/ kg FFM a REE/BSA.  

Tabulka č. 11: Korelace s nárůstem REE v graviditě 

 
Nárůst REE v graviditě [kcal] 

p-value r-value 

Věk [roky] 0,01470 0,50178 

Délka gravidity [dny] 6,09*10-4 0,66010 

Puls [tep/min] 0,02322 -0,47123 

Váha před graviditou [kg] 0,00721 0,54462 

Nárůst hmotnosti v graviditě [kg] 0,00112 0,63565 

Rozdíl váha v graviditě – NW [kg] 4,03*10-6 0,80280 

Váha v graviditě [kg] 2,36*10-5 0,76233 

Tělesný tuk [%]  0,00322 0,58713 

Obsah vody v těle [%]  0,00648 -0,55061 

Viscerální tuk [%]  8,49*10-5 0,72705 

Hmotnost FFM [kg]  1,10*10-5 0,78277 

Hmotnost minerálních látek v kostech [kg]  2,93*10-5 0,75671 

FM [kg] – BIA 2,64*10-4 0,69071 

Obsah vody v těle [kg] – BIA 4,90*10-6 0,79870 

Viscerální tuk [kg] – BIA 3,32*10-5 0,75346 

FFM [kg] – BIA 1,16*10-5 0,77958 

BSA [m2] 4,92*10-4 0,66828 

BMI [kg/m2] 2,49*10-6 0,81244 

REE – klidový energetický výdej, NW – normální váha, FFM – netučná tělesná hmota, FM – tělesný tuk, 

BIA – bioimpedanční analýza, BSA – povrch těla, BMI – index tělesné hmotnost 

 Jak je patrno z tabulky č. 12, námi změřený klidový energetický výdej vztažený 

na kilogram tělesné hmotnosti souvisel pouze s délkou gravidity a výškou. Korelace 

nebyla nalezena ani s hmotností v graviditě (p = 0,52245), ani s množstvím tělesného 

tuku (p = 0,64499), dokonce ani s hmotností netučné hmoty (p = 0,34353). 
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Tabulka č. 12: Korelace s REE/kg tělesné hmotnosti 

 
REE/kg tělesné hmotnosti [kcal/kg] 

p-value r-value 

Délka gravidity [dny] 0,03992 0,43125 

Výška [cm] 0,01774 -0,21647 

REE – klidový energetický výdej 

 

Tabulka č. 13: Korelace s REE/kg FFM 

 
REE/kg FFM [kcal/kg] 

p-value r-value 

Délka gravidity [dny] 0,03150 0,44927 

Váha před graviditou [kg] 0,01279 0,51061 

Rozdíl váha v graviditě – NW [kg] 5,23 * 10-4 0,66597 

Váha v graviditě [kg] 0,00215 0,60661 

Tělesný tuk [%]  0,02282 0,47246 

Obsah vody v těle [%]  0,03544 -0,44041  

Viscerální tuk [%]  0,00198 0,61035 

Hmotnost minerálních látek v kostech [kg]  0,00344 0,58399 

FM [kg] – BIA 0,00597 0,55509 

Obsah vody v těle [kg] – BIA 0,00130 0,62906 

Viscerální tuk [kg] – BIA 0,00132 0,62854 

BSA [m2] 0,01061 0,52206 

BMI [kg/m2] 3,04*10-4 0,68577 

REE – klidový energetický výdej, FFM – netučná tělesná hmota, NW – normální váha, FM – tělesný tuk, 

BIA – bioimpedanční analýza, BSA – povrch těla, BMI – index tělesné hmotnost 
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Tabulka č. 14: Korelace s REE/BSA 

 
REE/BSA [kcal/m2] 

p-value r-value 

Délka gravidity [dny] 0,00116 0,63385 

Puls [tep/min] 0,03108 -0,45028 

Váha před graviditou [kg] 0,01767 0,48983 

Nárůst hmotnosti v graviditě [kg] 0,00839 0,53591 

Rozdíl váha v graviditě – NW [kg] 4,75 * 10-5 0,74373 

Váha v graviditě [kg] 5,08 * 10-4 0,66706 

Tělesný tuk [%]  0,00522 0,56239 

Obsah vody v těle [%]  0,00863 -0,53430  

Viscerální tuk [%]  3,97 * 10-4 0,67620 

Hmotnost FFM [kg] 0,00116 0,63394 

Hmotnost minerálních látek v kostech [kg]  0,00250 0,59949 

FM [kg] – BIA 0,00145 0,62448 

Obsah vody v těle [kg] – BIA 6,63 * 10-4 0,65683 

Viscerální tuk [kg] – BIA  3,51 * 10-4 0,68068 

FFM [kg] – BIA 0,00119 0,63302 

BMI [kg/m2] 1,45 * 10-5 0,77434 

REE – klidový energetický výdej, BSA – povrch těla, NW – normální váha, FFM – netučná tělesná 

hmota, FM – tělesný tuk, BIA – bioimpedanční analýza, BMI – index tělesné hmotnost 
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Grafy 3–6 zobrazují jedny z nejdůležitějších korelací klidového energetického 

výdeje získaného nepřímou kalorimetrií. 

Graf č. 3: Závislost REE-IC na váze gravidní ženy 

 

Graf č. 4: Závislost REE-IC na FFM 
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Graf č. 5: Závislost REE-IC na tělesném tuku 

 

Graf č. 6: Závislost REE-IC na obsahu vody v těle 
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7. DISKUSE 

Hodnoty REE, získané nepřímou kalorimetrií, zaznamenaly v průběhu gravidity 

postupný vzrůst, nejvýznamnější především na konci těhotenství, čímž jsme potvrdili 

výsledky z jiných studií (Durnin J. V., 1987, Forsum E., 1988, Goldberg G. R., 1993, 

Spaaij C. J., 1993, de Groot L. C., 1994, Kopp-Hoolihan L. E., 1999, Eto E., 2018, 

Hronek M., 2009, Tuazon M. A., 1987, Poppitt S. D., 1993, Willommet L., 1992, 

Cikrikçi E., 1999).  

REE českých těhotných žen je blízké, ba o něco vyšší, než je průměr ve vyspělých 

zemích. To může souviset s řadou faktorů, jako je stav nutrice, tělesná hmotnost, složení 

těla a další. 

Při porovnání výsledků se studií provedenou před deseti lety na stejném pracovišti 

jsou zřejmé vyšší hodnoty REE-IC (1670 ± 148 kcal/den; 1717 ± 230 kcal/den; 1984 ± 

209 kcal/den) oproti dřívějším (1493 ± 156 kcal/den; 1562 ± 154 kcal/den; 1655 ± 200 

kcal/den) (Hronek M., 2009). Tento posun může být mimo jiné dán odlišným životním 

stylem, nutricí těhotných žen a může se na tom podílet i malý vzorek námi 

vyšetřovaných osob. 

Klidový energetický výdej vztažený na kilogram tělesné hmotnosti měl v naší 

studii také signifikantní nárůst, což potvrzuje výsledky z USA (Gilmore L. A., 2016), 

ale neodpovídá výsledkům z Turecka (Cikrikçi E., 1999). 

REE dělený plochou těla se také značně zvyšoval, jakož tomu bylo i ve studii 

z Japonska (Chihara H., 2002). 

V této práci jsme také potvrdili souvislost klidového energetického výdeje s řadou 

jiných parametrů jako je věk, délka těhotenství, tělesná hmotnost, množství netučné 

hmoty i množství tuku v těle, povrch těla a index tělesné hmotnosti. 

Velké množství korelací jsme prokázali, i pokud bylo REE vztaženo na povrch těla 

nebo na kilogram netučné hmoty. Naopak REE/kg tělesné hmotnosti koreloval pouze 

s délkou těhotenství a výškou. 

Zatímco naše výsledky REE korelovaly pozitivně s FM, výsledky z USA 

vykazovaly negativní korelaci (Berggren E. K., 2017). 
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Z výsledků vyplývá, že pro zisk energie se nejvíce využívaly tuky, což odpovídá 

předpokladům, že tělo matky preferenčně využívá tuk jako zdroj energie a zachovává 

tedy dostupnou glukózu a aminokyseliny pro plod. (Soma-Pillay P., 2016, Zwinger A., 

Živný J., 2004). Oxidace jednotlivých nutričních substrátů se však nijak významně 

neměnila. Může to být způsobeno tím, že k prvnímu měření došlo až ve druhém 

trimestru, a tato změna kvůli chybějícím údajům ze stavu před těhotenstvím a prvního 

trimestru nemusela být zaznamenána. 
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8. ZÁVĚR 

Klidový energetický výdej je nejvýznamnější složkou celkového energetického 

výdeje, a může být ovlivněn mnoha faktory, mimo jiné i těhotenstvím.  

Těhotenství je komplexní děj, který doprovází spousta změn, včetně metabolismu. 

Pomocí nepřímé kalorimetrie provedené u sedmi zdravých těhotných žen během tří 

období (17. – 27., 28. – 35., 36. – 38. týden těhotenství), jsme potvrdili, že se REE 

během těhotenství postupně zvyšuje, významně zejména na konci třetího trimetru. 

Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů. Provedením korelační analýzy 

jsme zjistili pozitivní asociace mezi REE a věkem, délkou těhotenství, hmotností, 

množstvím netučné hmoty, hmotností tuku a dalšími. Negativní byla korelace REE 

s množstvím vody v těle. 
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9. POUŽITÉ ZKRATKY 

AEE  energetický výdej v aktivitě (activity energy expenditure) 

ATP  adenosintrifosfát 

BEE/BMR bazální energetický výdej (basal energy expenditure/basal metabolic  

  rate) 

BIA  bioimpedanční analýza (bioimpedance analysis) 

BMI  index tělesné hmotnosti (body mass index) 

BSA  povrch těla (body surface area) 

DIT  dietou indukovaná termogeneze (diet induced thermogenesis) 

FFM  netučná tělesná hmota (fat free mass) 

FM  tělesný tuk (fat mass) 

HB   Harris-Benedict 

LDL-C  low-density lipoprotein cholesterol 

NRQ  nebílkovinný respirační koeficient (non-protein respiratory quotient) 

REE/RMR klidový energetický výdej (resting energy expenditure/resting metabolic  

  rate) 

RQ  respirační koeficient (respiratory quotient) 

SS  ustálený stav (steady state) 

TEE  celkový energetický výdej (total energy expenditure) 

VCO2   objem vydechovaného oxidu uhličitého 

VO2   objem vdechovaného kyslíku 
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