
ABSTRAKT  

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biologických a lékařských věd 

Kandidát: Mgr. Lucie Krupková 

Konzultant: PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.  

Název rigorózní práce: Složení mateřského mléka a bazální metabolizmus u kojících žen. 

   

Mateřské mléko je ideální první stravou pro narozené děti během prvních šesti měsíců 

života. Pro zdravý růst a vývoj je důležitá kvalita i kvantita mateřského mléka. Laktaci a 

především složení mateřského mléka mohou ovlivňovat různé faktory, jako jsou tělesná 

stavba těla, energetická bilance matky, fyziologické pochody v těle matky, genetické faktory, 

počet a délka těhotenství, stádium laktace, dále například socioekonomické podmínky, příjem 

a skladba stravy a individuální potřeby kojených dětí. 

V naší studii jsme sledovali antropometrické parametry matek, antropometrické 

parametry kojenců, parametry indirektní kalorimetrie matek a složení mateřského mléka 

ve čtyřech obdobích po porodu. Cílem naší studie bylo odhalit vzájemné souvislosti 

mezi jednotlivými složkami mateřského mléka a ostatními měřenými hodnotami.  

Ze sledovaných hodnot se statisticky významně projevil nárůst hmotnosti kojence, 

nárůst množství tuku v g a nárůst množství tkáně tuku prosté (ANOVA, P < 0,0001). 

Z hodnot indirektní kalorimetrie statisticky významně rostlo pouze množství urey v moči 

za den (ANOVA, P = 0,0445). Statisticky významně klesal obsah retinolu v mateřském mléce 

(ANOVA, P = 0,0003). Množství tuku v mateřském mléce během měření rostlo nepravidelně, 

ale statisticky významně (ANOVA, P = 0,0337). Obsah bílkovin v měřených vzorcích mléka 

signifikantně klesal (ANOVA, P < 0,0001). Průměrný obsah kyseliny myristové během 

laktace významně rostl (ANOVA, P < 0,0001). A hladina kyseliny dihomo-γ-linolenové se 

statisticky významně snižovala (ANOVA, P < 0,0001).  

Nejdůležitější korelace s hladinou významnosti P ˂ 0,0001 jsme nalezli 

mezi hmotností kojence a koncentrací bílkovin (r = -0,5261), obsahem kyseliny myristové 



(r = 0,4779) a dihomo-γ-linolenové (r = -0,5389), mezi  množstvím FFM u kojence a obsahem 

kyseliny myristové (r = 0,4094) a dihomo-γ-linolenové (r = -0,4680), mezi  obsahem tuku 

u kojence v % a množstvím kyseliny dihomo-γ-linolenové (r = -0,4472) a nakonec 

mezi rozdílem hmotnosti současné a před graviditou a koncentrací kyseliny eikosapentaenové 

(r = 0,3986). 

Z naměřených hodnot vyplynulo, že důležitými složkami mateřského mléka vzhledem 

ke vztahu k ostatním měřeným parametrům byly bílkoviny, kyselina myristová, kyselina 

dihomo-γ-linolenová a kyselina eikosapentaenová. Závěrem lze říci, že složení mateřského 

mléka souviselo významně s hmotností a množstvím tuku a FFM v těle kojence více než 

s dalšími antropometrickými parametry či bazálním metabolizmem matky. Je však potřeba 

provést ještě další výzkum, aby bylo možné uvést jednoznačné závěry. 

 


