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1 Úvod 

Mateřské mléko je ideální první stravou pro narozené děti. (Tokusoglu, 2008) 

Po dobu prvních šesti měsíců doporučují kojení všechny zdravotnické organizace 

zabývající se zdravím dětí. (Harit, 2008; Baird, 2008) Mateřské mléko zajišťuje výţivu, 

imunologický a emocionální profit. Dostatečný a zdravý růst a vývoj kojených dětí se 

odvíjí od kvality i kvantity mateřského mléka. (Tokusoglu, 2008) 

Laktaci a především sloţení mateřského mléka mohou ovlivňovat různé faktory, 

jako jsou tělesná stavba, 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. 

Mateřské mléko má obrovský význam pro kojence, a proto je důleţité odhalit 

faktory, které mají vliv na jeho sloţení. Pokud budeme znát např. konkrétní 

antropometrický parametr matky, který významně koreluje s některou ze sloţek 

mateřského mléka, budeme moci předpovědět obsah dané sloţky v mateřském mléce. 

Jestliţe bude obsah této sloţky v takové koncentraci, ţe by mohl být ovlivněn vývoj dítěte, 

bude moţné matce předloţit určité nutriční doporučení a předcházet tak negativnímu vlivu 

na dítě. K takovým konkrétním závěrům je však třeba ještě dalšího výzkumu. 
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2 Cíl studie 

Cílem naší studie bylo sledovat sloţení mateřského mléka ve čtyřech různých 

obdobích po porodu a odhalit vzájemné souvislosti mezi sloţením mateřského mléka a 

antropometrickými parametry a bazálním metabolizmem kojících ţen. Porovnání se 

zahraničními studiemi bylo poměrně obtíţné, neboť stejnou problematikou se zabývá jen 

velmi málo studií. 
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Teoretická část 

3 Význam mateřského mléka pro novorozence 

Mateřské mléko je ideální a přirozená strava pro první měsíce ţivota novorozence. 

Kromě toho, ţe se jedná o nejlepší zdroj nutrientů, poskytuje téţ nespočet ochranných 

faktorů pro rostoucího kojence. Ochrana pomocí mateřského mléka je zajištěna díky 

ucelenému souboru obranných faktorů, které jsou odlišné od obdobných faktorů v mléce 

jiných savců. Mateřské mléko rovněţ obsahuje řadu enzymových i neenzymových 

antioxidantů, včetně katalázy, superoxiddismutázy, glutathionperoxidázy, vitamínů A, C a 

E a β-karotenu. (Aycicek, 2006) 

Mateřské mléko by mělo být protektivní při kardiovaskulárních onemocněních 

aterosklerotického původu a dalších rizicích s tímto spojených. Riziko ischemické choroby 

srdeční začíná jiţ v dětství. Profil lipoproteinů v dětství i v pozdějším ţivotě je ovlivněn 

kojením, ale výsledky nejsou jednoznačné. Ačkoli kojené děti měly ve studii Harita a kol. 

(2008) vyšší hladiny celkového cholesterolu a lipoproteinu o nízké hustotě (low-density 

lipoprotein; LDL), které jsou povaţovány za aterogenní v pozdějším ţivotě, řada studií 

(Marmot, 1980; Pettitt, 1997; Ravelli, 2000; Singhal, 2001; Owen, 2002) prokázala, ţe 

kojené děti mají v dospělosti niţší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. V této 

studii se dále poměr HDL/LDL (HDL = high-density lipoprotein, lipoprotein o vysoké 

hustotě) ve skupině dětí výhradně kojených během měření zvyšoval. Z toho vyplynulo, ţe 

u kojených dětí začíná posun k prospěšnějšímu lipidovému profilu jiţ v počátku ţivota. 

(Harit, 2008) 

Kyseliny dokosahexaenová a linolenová v mateřském mléce, které jsou důleţitými 

stavebními kameny mozkové tkáně, hrají významnou roli v postnatální myelinizaci 

(Agostoni, 1995). Kojené děti měly také vyšší hodnoty IQ (Florey, 1995). 

Sloţení mateřského mléka podléhá změnám v kvalitě podle nutričních a 

imunologických potřeb dítěte v různých stádiích vývoje. Krmení mateřským mlékem je 

obzvláště podporováno hned po narození a dále do třetího dne po porodu, kdy matka 

produkuje tzv. kolostrum. To poskytuje všechny nutrienty, které jsou potřebné pro dítě 

v tomto časném období. Sloţením se liší, a to především v koncentracích bílkovin, 

vitamínů A a B12, které jsou vyšší neţ ve zralém mateřském mléce. Kolostrum také 

obsahuje vyšší koncentrace imunoglobulinu A (IgA), který má protektivní roli 
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proti virovým a bakteriálním patogenům ve střevě. Ačkoli faktory působící proti infekci 

jsou přítomny i ve zralém mléce, nejsou ve stejné koncentraci jako v kolostru. (Pascale, 

2007) 

Po 6 měsících je velmi důleţitá frekvence krmení a také kvalita doplňkové stravy. 

S doplňující výţivou se začíná, kdyţ mateřské mléko samo nestačí pokrýt nutriční potřeby 

dítěte a k mateřskému mléku je třeba přidat další tekutiny a stravu. (Pascale, 2007) 
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4 Antropometrie a bazální metabolizmus 

4.1 Antropometrie a bazální metabolizmus na konci 

těhotenství a během laktace 

Během těhotenství a laktace nastávají v těle matky metabolické změny, které 

podporují růst plodu a syntézu mateřského mléka. Tyto změny jsou pravděpodobně 

ovlivňovány tělesnou kompozicí matky a hormonálním systémem. Ne všechny závěry 

ze zahraničních studií však byly jednoznačné. Některé studie ukázaly u kojících ţen 

zvýšení bazálního metabolizmu (Spaaij, 1994; Sadurskis, 1988), jiné pak zaznamenaly 

nezměněný stav (Illingworth, 1986; van Raaij  1991; Motil, 1990). Obdobně vyšly i 

hodnoty respiračního koeficientu – v jedné studii byl niţší (Spaaij, 1994), v jiných zůstal 

stejný (van Raaij  1991; Frigerio, 1991) oproti stavu během těhotenství. (Butte, 1999) 

Výsledky ukázaly, ţe během těhotenství a laktace vzrostl energetický výdej a 

přednostně se metabolizovaly sacharidy. Zvýšená utilizace sacharidů a zvýšený respirační 

koeficient (RQ) pokračovaly i během laktace společně s přednostním vyuţitím glukózy 

plodem a mléčnou ţlázou. (Butte, 1999) 

Antropometrie a tělesná stavba se u kojících a nekojících ţen významně nelišily. 

Konkrétní hodnoty kojících ţen shrnuje tabulka 1. Hmotnost, FFM (fat free mass, tkáň 

tuku prostá) a obsah tuku v těle s časem postupně klesaly. Po porodu pak byla hladina 

glukózy niţší neţ v těhotenství. Celkový energetický výdej byl výrazně vyšší v těhotenství 

(o 15 – 18 %) neţ po porodu a měly na něj významný vliv FFM a tuková hmota. Bazální 

metabolizmus kojících i nekojících ţen byl během těhotenství vyšší neţ třetí a šestý měsíc 

po porodu, a to o 18 – 20 %. U kojících ţen byl ještě ve třetím a šestém měsíci po porodu 

vyšší neţ u nekojících. Respirační koeficient byl opět vyšší během těhotenství neţ 

po porodu. (Butte, 1999) 

Oxidace proteinů jako procento celkového energetického výdeje bylo během 

těhotenství niţší neţ po porodu a výrazně vyšší u kojících ţen neţ u těch, které nekojily. 

Oxidace sacharidů s časem postupně klesala a oxidace tuků naopak rostla. (Butte, 1999) 

Zvýšený celkový energetický výdej během laktace souvisel nejpravděpodobněji 

s potřebou energie pro syntézu mléka a se zvýšenou aktivitou sympatického nervového 

systému a aktivitou nadledvin. (Butte, 1999) 
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Tabulka 1: Antropometrie, tělesná stavba matek a kalorimetrické parametry 

ve 37. týdnu těhotenství, ve 3. měsíci a v 6. měsíci po porodu. (Butte, 1999) 

 těhotenství (n = 38) 3 měsíce (n = 39) 6 měsíců (n = 32) 

váha (kg) 75,5 ± 9,7 65,5 ± 11,0 62,7 ± 10,0 

výška (cm) 164,3 ± 6,1 - - 

BMI (kg/m
2
) 28,0 ± 3,6 24,3 ± 3,9 24,2 ± 3,7 

FFM (kg) 52,7 ± 5,2 43,8 ± 5,2 43,7 ± 4,6 

tělesný tuk (kg) 22,8 ± 6,8 21,7 ± 8,0 19,0 ± 10,6 

tělesný tuk % 29,7 ± 5,7 32,2 ± 7,4 29,3 ± 8,0 

V (O2) (l/min) 0,251 ± 0,028 0,202 ± 0,025 0,198 ± 0,027 

V (CO2) (l/min) 0,208 ± 0,022 0,162 ± 0,020 0,159 ± 0,020 

RQ 0,828 ± 0,032 0,802 ± 0,042 0,789 ± 0,042 

  

Ze studie Johnsona a kol. (1994) vyplývá, ţe antropometrické parametry matky 

jsou lepším ukazatelem pro určení tělesných parametrů narozených dětí neţ matčin příjem 

stravy v prenatálním období. 
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5 Vliv BMI a tělesného tuku v těle matky na laktaci 

5.1 Energetická rovnováha matky, BMI a průběh laktace 

Laktace je jednoznačně spojena s energetickou rovnováhou a energetickým stavem 

matky. Nicméně hranice energetické rovnováhy matky nebo zásoby energie, které 

ovlivňují produkci mléka, nebyly u lidí ještě jasně popsány. Jistě víme, ţe negativní 

energetická bilance je slučitelná s úspěšnou laktací v dobře ţivené populaci. Negativní 

energetická bilance způsobená niţším příjmem stravy očividně nepozměňuje produkci 

mléka u prospívajících kojících ţen. Nicméně důkazy z třetího světa naznačily, ţe 

negativní energetická bilance způsobená nízkou zásobou energie v těle matky mohla 

laktaci narušit. Odlišnosti v mnoţství produkovaného mléka sledované v Gambii, Keni a 

Bangladéši byly spojeny se změnami v dostupnosti stravy, hmotnostním úbytkem matky a 

nedostatkem energetických zásob. (Barbosa, 1997) 

Nízká koncentrace tuku a nedostatek nutriční energie v mléce se projevil více 

u podvyţivených ţen. Koncentrace tuku v mléce byla ve studiích v Bangladéši (Brown, 

1986), Gambii (Prentice, 1981), Hondurase (Perez-Escamilla, 1995) a v Mexiku 

(Villalpando, 1992) pozitivně spojena s tělesným tukem matky. Sezónní změny v obsahu 

tuku v mléce odpovídaly u gambijských ţen [BMI (body mass index, váhově-výškový 

index; v kg/m
2
) v rozmezí 19,5 - 20,6] šířce koţní řasy na tricepsu. Tuk v mléce a nutriční 

energetický obsah mléka byly u bangladéšských ţen (průměrný BMI 17,8) s větší šířkou 

koţní řasy na tricepsu a větším obvodem paţe větší. Mnoţství mléka, dusíková bilance a 

energetický obsah byly niţší u bangladéšských ţen, které během laktace sníţily svoji 

hmotnost. U ţen z Hondurasu s niţším příjmem stravy (BMI 22,7) byl energetický obsah 

mléka spojen s tělesnou hmotností, BMI a procentuálním obsahem tuku v těle. V komunitě 

San Mateo Capulhuac v Mexiku bylo u indiánů z Otomi zjištěno, ţe energetický obsah a 

obsah tuku v mléce byly abnormálně nízké a korelovaly s tělesnou hmotností matky a 

obsahem tuku v těle v širokém rozmezí hmotnosti (38 – 59 kg), BMI (19 – 29) a obsahu 

tělesného tuku (11 – 34 %). (Barbosa, 1997) 

Současná studie byla zaloţena na předchozích závěrech nízké koncentrace tuku 

(22,2 ± 6,7 mg/g) v mléce u ţen z Otomi a spojitosti mezi koncentrací tuku v mléce a 

tělesnou hmotností matky, BMI a tělesným tukem. Niţší koncentrace tuku v mléce nebyly 

kompenzovány větší produkcí mléka, tudíţ denní sekrece tuku do mléka byla niţší u ţen 
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s menším obsahem tělesného tuku. Očekávalo se, ţe energetická rovnováha matky by měla 

být klíčovou determinantou pro kojení u ţen s niţším obsahem tělesného tuku. Konkrétně 

u negativní energetické bilance (tj. úbytek hmotnosti) ve spojení s niţšími zásobami 

energie v těle se očekával nepříznivý vliv na denní sekreci tuku do mléka a na obsah tuku 

v mléce a tím tedy i na růst dětí, které byly výhradně kojeny. (Barbosa, 1997) 

Ve studii byly zkoumány 2 skupiny ţen. První skupina 21 ţen měla relativně nízký 

poporodní BMI (21,4 ± 0,9), druhá relativně vysoký (25,7 ± 1,9). Obsah tuku v těle byl 

určen pomocí deuteria. Produkce mléka byla odhadnuta pomocí 24hodinového váţení. 

Obsah makronutrientů v mléce se měřil standardními technikami. V obou skupinách se 

během 6 měsíců po porodu hmotnost sniţovala. Pouze ve skupině s niţším BMI poklesl 

obsah tělesného tuku významně. Koncentrace tuku v mléce pozitivně korelovala 

s tělesným tukem ve 3 a 6 měsících. Energetická rovnováha nebyla spojena s produkcí 

mléka nebo jeho sloţením, ani se sekrecí nutrientů do mléka nebo s rychlostí růstu, kromě 

měření v 6. měsíci, kdy energetická bilance pozitivně korelovala s energetickým obsahem 

a koncentrací tuku v mléce u skupiny ţen s niţším BMI. Koncentrace tuku byla niţší 

ve skupině ţen s niţším BMI. Kvůli korelaci ve vztahu nepřímé úměry mezi produkcí 

mléka a obsahem tuku v mléce ve 3. a 6. měsíci se sekrece tuku do mléka u obou skupin 

nelišila. Rychlost růstu dětí se taktéţ výrazně nelišila v jednotlivých skupinách. (Barbosa, 

1997) 

Negativní energetická bilance ve spojení s niţšími zásobami energie nijak 

nepříznivě laktaci ani růst dětí ve zkoumaných skupinách neovlivnila. (Barbosa, 1997) 

 

5.2 Spojitost mezi obsahem tuku v těle matky a obsahem 

tuku v mateřském mléce 

Koncentrace lipidů v mateřském mléce byla pozitivně spojena s tukovou hmotou 

v těle matky u ţen s nízkým aţ normálním BMI, ačkoli nebyla dokázána ţádná spojitost 

mezi sloţením stravy a celkovou koncentrací lipidů v mléce. U ţen, které měly velké 

mnoţství tukové tkáně a zároveň přijímaly stravu se srovnatelným sloţením, byly nalezeny 

významné odlišnosti v koncentraci tuku v mléce. Mechanizmy ovlivňující tuto hodnotu 

nejsou přesně známy, a proto je snaha je objasnit. V některých studiích byly pozorovány 

vyšší koncentrace celkového tuku v mléce v absorpčním stavu, coţ bylo spojeno s vyšším 
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podílem nasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem a mononenasycených  

mastných kyselin (odvozeno od intestinální absorpce tuků přijímaných ze stravy). 

(Villalpando, 2001) 

Pozdější výsledky nebyly univerzální. Některé subjekty vykazovaly v mléce 

neustálý nadbytek mastných kyselin s dlouhým řetězcem, navzdory tomu, ţe měly 

podobné sloţení celkových lipidů v mléce jako ostatní subjekty. Výsledky nebylo snadné 

interpretovat, neboť sloţení mastných kyselin v mateřském mléce bylo velmi rozmanité. 

Tyto variace byly ovlivňovány relativním podílem lipidů a sacharidů ve stravě, obsahem 

mastných kyselin ve stravě, energetickou bilancí matky a zásobami tělesného tuku v těle 

matky. (Villalpando, 2001) 

K určení potenciálního vztahu mezi obsahem tělesného tuku matky a koncentrací 

tuku v mléce se porovnávala metabolická distribuce kyseliny [
13

C] linolové ve dvou 

skupinách kojících ţen menšího vzrůstu rozdělených podle BMI. Pouţití kyseliny linolové 

jako indikátoru bylo zaloţeno na tom, ţe relativní koncentrace této kyseliny je 22 % 

z celkového tuku v mateřském mléce a 25 % z celkových lipidů v běţné stravě kojících 

ţen. Ve studii byla ověřována hypotéza, ţe ţeny s niţším BMI oxidují více linolové 

kyseliny a méně jí přechází do mléka v porovnání se ţenami s větším mnoţstvím tukové 

tkáně. (Villalpando, 2001) 

Ţeny s vyšším BMI vydechovaly více 
13

CO2 neţ ţeny s BMI niţším (22,8 ± 9,4 % 

vs. 8,6 ± 3,5 % z dávky). Prostup kyseliny linolové do mléka za 72 hodin se výrazně nelišil 

u jednotlivých skupin (14,8 ± 6,5 % vs. 17,7 ± 6,7 % z dávky). V prvních 9 hodinách 

po podání dávky prostoupilo do mléka 51,6 ± 4,9 % z celkové dávky u ţen s vyšším BMI, 

u ţen s BMI niţším pouze 24,0 ± 15,3 %. (Villalpando, 2001) 

Ţeny s niţším BMI a předpokládaným niţším mnoţstvím tělesného tuku oxidovaly 

méně kyseliny linolové, která byla přijata ve stravě, a také sekretovaly méně této kyseliny 

do mléka po 12 hodinách od podání neţ ţeny s vyšším BMI. V obou skupinách velký podíl 

kyseliny linolové zůstal v těle matky, nejpravděpodobněji v tukové tkáni, v pomalu se 

měnícím poolu a pomalu se uvolňoval v pozdějších hodinách.  (Villalpando, 2001) 
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6 Energetická bilance matky a laktace 

6.1 Vliv kalorického omezení a cvičení během laktace 

Kojící ţeny se často snaţí vrátit co nejrychleji po porodu na svoji původní váhu 

před těhotenstvím. Většinou buď sníţí přísun energie, nebo zvýší fyzickou aktivitu. 

Pozvolná ztráta hmotnosti (do 2 kg za měsíc) nemá nepříznivý vliv na objem mléka nebo 

jeho sloţení za předpokladu, ţe matka není podvyţivená a kojí své dítě podle potřeby. 

Aerobní cvičení zlepšuje funkci kardiovaskulárního systému a neovlivňuje přísun energie 

dítěti prostřednictvím mateřského mléka. Samotné cvičení však pravděpodobně nezvýší 

ztrátu hmotnosti, pokud není kontrolován i příjem stravy. (Dewey, 1998) 

Data ze současné randomizované studie (Dewey, 1998) ukázala, ţe krátkodobé 

sníţení energie o 35 % dosaţené dietou nebo kombinací diety a zvýšením fyzické aktivity 

vedlo ke ztrátě hmotnosti o 1 kg za týden, coţ laktaci nepříznivě neovlivnilo. 

Cvičení pak zlepšilo udrţení nízké tělesné hmotnosti, a proto je doporučováno 

při jakémkoli redukčním programu. Při negativní energetické bilanci obecně roste hladina 

prolaktinu v plazmě matky, coţ mohlo mít protektivní vliv na laktaci. (Dewey, 1998) 

Pro zhodnocení vlivu dlouhodobého omezení příjmu energie a vlivu energetické 

rovnováhy ţen s nízkými zásobami tuku v těle je třeba provést ještě další výzkum. (Dewey, 

1998) 

Studie Butte a kol. (1999) se zabývala mimo jiné minimálními energetickými 

nároky těhotných a kojících ţen. Měření energetického výdeje během 24 hodin umoţnilo 

odhadnout energetický výdej za daných podmínek. Sníţení příjmu energie pod určitou 

hranici, z důvodu omezení přírůstku hmotnosti nebo kvůli regulaci hladiny glukózy v krvi, 

nebylo ţádoucí. Ţeny, které výhradně kojí, potřebují minimálně 2000 kJ za den jen 

k produkci mléka a další příjem energie k pokrytí energetických výdajů. Průměrný poměr 

TEE/BMR (TEE, total energy expenditure, celkový energetický výdej; BMR, basal 

metabolic rate, bazální metabolizmus) byl mezi 1,29 a 1,36, coţ se lišilo od doporučení 

FAO/WHO/UNU (1985), kde je uvedeno jako minimum energetických poţadavků 

1,4 násobek BMR. (Butte, 1999) 

Změny ve fyzické aktivitě související mimo jiné i s vývojem dítěte mohly 

pozměňovat nebo zvyšovat celkový energetický výdej. (Butte, 2001) 
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6.2 Klidový energetický výdej 

Klidový energetický výdej (REE, resting energy expenditure) je definován jako 

mnoţství energie potřebné pro bazální metabolizmus v určitém čase, měřené 

za standardních podmínek, kdy je sledovaná osoba v bdělém stavu v poloze na zádech 

po dvanáctihodinovém lačnění a osmi hodinách fyzického odpočinku ve stavu mentální 

relaxace při okolní teplotě, která nevyvolává teplotní změny v organizmu. (Cuerda, 2007) 

 

6.3 Energetické požadavky kojících žen 

Energetické poţadavky kojící ţeny jsou charakterizovány mnoţstvím přijaté 

energie ze stravy, která vyrovnává výdej energie, a ţena má tělesnou stavbu a produkci 

mléka odpovídající dobrému zdraví pro ni i dítě, a to vše za předpokladu udrţení 

ekonomicky nezbytné a sociálně potřebné aktivity. (FAO/WHO/UNU, 1985) 

Energetické poţadavky kojících ţen se určí, kdyţ celkovou energetickou hodnotu 

produkce mléka připočítáme k energetickým poţadavkům netěhotných ţen s přídavkem 

vytvořeným mobilizací energie ze zásob ve tkáních. Doporučení WHO při kojení 6 měsíců 

je přídavek energie 2,93 MJ/den nebo 2,10 MJ/den pokud je přispěno mobilizací tělesného 

tuku (500 g/měs.); po 6 měsících je doporučeno 2,1 MJ/den. (Butte, 2001) 

Při měření energetického výdeje byl zjištěn celkový energetický výdej vyšší 

u kojících ţen, a to nejpravděpodobněji z důvodu potřeby energie pro syntézu mateřského 

mléka a z důvodu vystupňované aktivity sympatického nervového systému a nadledvin. 

(Butte, 2005) 

Mechanismy šetřící energii ovlivňující bazální metabolizmus, termogenezi anebo 

fyzickou aktivitu by mohly šetřit energii pro syntézu mléka. Není však zcela jasné, zda 

bazální metabolizmus během laktace roste (Sadurskis, 1988; Spaaij, 1994), klesá 

(Blackburn, 1976; van Raaij, 1991) nebo zůstává stejný (Goldberg, 1991; Illingworth, 

1986; Motil, 1990; Schutz, 1980). (Butte, 2005) 

Během laktace probíhají různé změny v hmotnosti a tělesné kompozici a závisí 

především na přírůstku hmotnosti během těhotenství, průběhu a trvání laktace, úrovni 

fyzické aktivity a sezónní dostupnosti potravin. Změny hmotnosti jsou obvykle největší 

v prvních 3 měsících kojení a jsou obvykle větší u ţen, které výhradně kojí. (Butte, 2005) 
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6.4 Energetická hodnota mateřského mléka a zdroj energie 

pro jeho syntézu 

Energetická hodnota produkce mateřského mléka musí být připočítána 

k energetickým poţadavkům matky za předpokladu, ţe se znovu vrátí ke své obvyklé 

fyzické aktivitě. (Butte, 2005) 

V různých populacích byla produkce mateřského mléka nápadně podobná. I kdyţ 

se sloţení lišilo, průměrné mnoţství mléka produkovaného ţenami z vyspělých zemí bylo 

velmi podobné produkci mléka ţen z rozvojových zemí. Rozdíly nastaly v okamţiku, kdy 

byly děti přikrmovány. Zde pak byla produkce mateřského mléka v rozvojových zemích 

vyšší. (Butte, 2005) 

Energetický obsah mateřského mléka závisel primárně na koncentraci tuku v něm 

obsaţené. K určení energetické hodnoty produkce mateřského mléka bylo třeba znát míru 

produkce mléka, energetickou hustotu mléka a energetickou účinnost syntézy mateřského 

mléka. (Butte, 2005) 

Zásoby tuku nakumulované během těhotenství mohou pokrýt část energie potřebné 

pro kojení. Vyuţití zásob z tkání k podpoření laktace však nebylo obligátní a kolik energie 

bude mobilizováno k podpoření laktace, záviselo na nutričním stavu matky a přírůstku 

hmotnosti během těhotenství. (Butte, 2005) 

Vzhledem k tomu, ţe mobilizace energetických zásob z tkání byla mírná, 

energetická hodnota laktace byla primárně pokryta příjmem stravy. (Butte, 2005) 
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7 Složení mateřského mléka 

7.1 Složení mateřského mléka a faktory ovlivňující jeho 

objem 

Mléko různých ţivočišných druhů obsahuje určité unikátní sloţky, které se liší 

mezi jednotlivými druhy. V porovnání s jinými savci je lidské mateřské mléko výjimečné. 

Obsahuje velmi malé mnoţství proteinů, které se pohybuje v rozmezí od 9,2 ± 1,8 g/l 

v 0,5 – 1,5 měsíci do 6,9 ± 1,2 g/l ve 3,5 – 6,5 měsíci laktace. Dále obsahuje vysokou 

koncentraci laktózy (184 ± 14 mmol/l) a oligosacharidů (~12 g/l) během ustálené laktace. 

(Hartmann, 1998) 

Ačkoli tuk tvoří průměrně přes polovinu energetického obsahu mateřského mléka, 

je to nejvíce variabilní sloţka. Jeho obsah závisí na stupni naplnění kaţdého prsu; obsah 

tuku je nejniţší při maximálním naplnění prsu a nejvyšší při minimálním naplnění prsu. 

Proto je třeba měření hodnotit na kaţdém prsu zvlášť. Dále mají na obsah tuku vliv i 

nutriční poţadavky samotného dítěte. Průměrný obsah tuku byl naměřen jako 

40,7 ± 9,6 g/l. Hodnoty u jednotlivých ţen se však výrazně lišily: jedna měla obsah tuku 

29,9 ± 9,0 g/l a 28,5 ± 7,6 g/l, zatímco jiná 63,1 ± 1,8 g/l a 61,1 ± 5,6 g/l v mléce 

z pravého, resp. levého prsu. (Hartmann, 1998) 

Sloţení mateřského mléka se významně mění během laktace. Změny jsou 

výsledkem normálních fyziologických pochodů v těle matky. Důleţitou otázkou však je, 

zda je kvalita mléka ovlivněna vnějšími faktory. Některé vnější polutanty jako například 

pesticidy nebo těţké kovy mohou být detekovány v mateřském mléce v koncentracích 

odráţejících stav v prostředí. Také některá léčiva přecházejí do mléka. (Lönnerdal, 1986) 

Jednou z poměrně obtíţně hodnotitelných oblastí je vliv přijaté stravy na sloţení 

mateřského mléka. Problémem v této oblasti je samozřejmě malnutrice. V rozvojových 

zemích je tudíţ význam kojení velmi vysoký. V těchto zemích je omezená zásoba potravin, 

snadno se šíří infekce kvůli nízké hygienické úrovni a ekonomická situace nedovoluje 

vyuţívat dětskou výţivu. Objem produkovaného mléka je pak ovlivňován i dehydratací 

organismu a také psychologickými faktory. (Lönnerdal, 1986) 
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7.2 Obsah jednotlivých mastných kyselin v kolostru 

Lidská laktace je charakterizována postupným zvyšováním objemu mléka 

produkovaného v prvních několika dnech po porodu a změnami ve sloţení mléka během 

probíhající laktace. Mléko produkované během prvního týdne se nazývá kolostrum a 

během 2 – 4 týdnů se mění na zralé mateřské mléko. (Gibson, 1980) 

Sloţení mateřského mléka se mění nejen s časem po porodu, ale obsah tuku roste i 

během kojení. (Gibson, 1980) 

Distribuce mastných kyselin v mateřském mléce byla v Gibsonově studii  (Gibson, 

1980) určena u 19 matek třetí a pátý den po porodu před samotným kojením a po něm 

(tabulka 2, 3 a 4). Nejvíce stojí za povšimnutí, ţe se nevyskytoval významný rozdíl 

v procentuálním obsahu ţádné z 30 mastných kyselin měřeném před kojením a po něm ani 

v jeden vzorkovací den. (Gibson, 1980) 
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Tabulka 2: Složení nasycených mastných kyselin v kolostru v hmotnostních 

procentech. Srovnání před kojením a po něm třetí a pátý den po porodu. (Gibson, 

1980) 

Mastné kyseliny 

Den třetí Den pátý 

před po před po 

8:0 stopové mn. stopové mn. 0,06 ± 0,03 0,06 ± 0,03 

10:0 0,23 ± 0,10 0,24 ± 0,09 0,50 ± 0,20 0,49 ±0,18 

12:0 2,11 ± 0,84 2,05 ± 0,75 2,73 ± 0,96 2,63 ± 0,90 

13:0 stopové mn. stopové mn. stopové mn. stopové mn. 

izo 14:0 stopové mn. stopové mn. stopové mn. stopové mn. 

14:0 4,78 ± 0,75 4,75 ± 0,87 4,74 ± 1,22 4,68 ± 1,13 

anteizo 15:0 0,13 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,13 ± 0,03 

15:0 0,37 ± 0,06 0,39 ± 0,06 0,41 ± 0,07 0,44 ± 0,06 

izo 16:0 0,15 ± 0,03 0,14 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,15 ± 0,02 

16:0 23,86 ± 1,16 23,89 ± 0,98 23,69 ± 1,09 23,83 ± 0,95 

anteizo 17:0 0,42 ± 0,06 0,42 ± 0,06 0,42 ± 0,04 0,42 ± 0,05 

17:0 0,62 ± 0,08 0,59 ± 0,08 0,61 ± 0,07 0,61 ± 0,07 

18:0 7,84 ± 1,15 7,83 ± 1,30 7,85 ± 1,26 7,67 ± 1,20 

20:0 0,67 ± 0,10 0,70 ± 0,18 0,73 ± 0,17 0,70 ± 0,09 

22:0 0,25 ± 0,10 0,25 ± 0,17 0,25 ± 0,21 0,22 ± 0,18 

24:0 0,28 ± 0,11 0,32 ± 0,16 0,25 ± 0,16 0,21 ± 0,11 

celkem 41,71 41,70 42,52 42,24 

Mastné kyseliny: První číslo znamená počet uhlíků v řetězci mastné kyseliny, druhé počet 

dvojných vazeb. Hodnoty jsou uvedeny v hmotnostních %. 
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Tabulka 3: Složení mononenasycených mastných kyselin v kolostru v hmotnostních 

procentech. Srovnání před kojením a po něm třetí a pátý den po porodu. (Gibson, 

1980) 

Mastné kyseliny 

Den třetí Den pátý 

před po před po 

14:1 0,25 ± 0,05 0,26 ± 0,06 0,28 ± 0,08 0,29 ± 0,07 

16:1 4,07 ± 0,59 3,99 ± 0,54 4,19 ± 0,73 4,27 ± 0,64 

17:1 0,50 ± 0,05 0,49 ± 0,05 0,51 ± 0,05 0,52 ± 0,04 

18:1 38,18 ± 1,90 38,26 ± 2,18 37,47 ± 2,42 37,83 ± 2,21 

20:1 1,49 ± 0,20 1,47 ± 0,16 1,28 ± 0,21 1,27 ± 0,19 

22:1 stopové mn. stopové mn. stopové mn. stopové mn. 

24:1 0,26 ± 0,08 0,27 ± 0,09 0,19 ± 0,08 0,17 ± 0,07 

celkem 44,75 44,74 43,92 44,35 

Mastné kyseliny: První číslo znamená počet uhlíků v řetězci mastné kyseliny, druhé počet 

dvojných vazeb. Hodnoty jsou uvedeny v hmotnostních %. 
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Tabulka 4: Složení polynenasycených mastných kyselin v kolostru v hmotnostních 

procentech. Srovnání před kojením a po něm třetí a pátý den po porodu. (Gibson, 

1980) 

Mastné kyseliny 

Den třetí Den pátý 

před po před po 

   Polynenasycené (série ω-6) 

18:2 8,45 ± 2,15 8,28 ± 2,20 8,67 ± 1,99 8,80 ± 1,97 

18:3 0,33 ± 0,05 0,32 ± 0,04 0,33 ± 0,05 0,34 ± 0,05 

20:2 0,75 ± 0,23 0,75 ± 0,23 0,65 ± 0,23 0,61 ± 0,23 

20:3 0,51 ± 0,16 0,51 ± 0,13 0,49 ± 0,12 0,48 ± 0,13 

20:4 0,80 ± 0,18 0,78 ± 0,14 0,76 ± 0,15 0,72 ± 0,13 

22:4 0,40 ± 0,12 0,41 ± 0,16 0,36 ± 0,17 0,32 ± 0,13 

celkem 11,24 11,05 11,26 11,27 

   Polynenasycené (série ω-3) 

18:3 0,36 ± 0,10 0,36 ± 0,10 0,38 ± 0,06 0,41 ± 0,05 

20:5 0,51 ± 0,15 0,47 ± 0,14 0,47 ± 0,17 0,40 ± 0,15 

22:5 0,36 ± 0,19 0,35 ± 0,20 0,29 ± 0,11 0,27 ± 0,11 

22:6 0,56 ± 0,20 0,57 ± 0,21 0,53 ± 0,11 0,52 ± 0,13 

celkem 1,79 1,75 1,67 1,60 

celkem nenasycené 57,78 57,54 56,85 57,22 

Mastné kyseliny: První číslo znamená počet uhlíků v řetězci mastné kyseliny, druhé počet 

dvojných vazeb. Hodnoty jsou uvedeny v hmotnostních %. 

 

Mezi třetím a pátým dnem se objevil drobný rozdíl v hladinách určitých mastných 

kyselin. Například kyselina kaprylová (8:0) byla jen slabě detekovatelná ve třetím dnu, ale 
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dobře měřitelná ve dni pátém. Podobně bylo zjištěno téměř dvojnásobné mnoţství kyseliny 

kaprinové (10:0) a slabý vzestup kyseliny laurové (12:0) během stejného období. Naopak 

v procentuálním obsahu polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem byl 

zaznamenán mírný pokles. Výjimkou byla kyselina linolová (18:2 ω-6), jejíţ obsah mírně 

stoupal. (Gibson, 1980) 

 

7.3 Mastné kyseliny v kolostru v různých zeměpisných 

oblastech 

Obsah tuku a sloţení mastných kyselin v mateřském mléce je velmi rozmanité. 

Zastoupení mastných kyselin je ovlivněno stravou, délkou těhotenství, stádiem laktace, 

počtem těhotenství, některými onemocněními (např. diabetem) a pravděpodobně i 

individuálními a genetickými faktory. Nejdůleţitějším vlivem určujícím sloţení mastných 

kyselin v mléce je dieta matky, a proto se zastoupení jednotlivých komponent v mateřském 

mléce liší v různých regionech v závislosti na sloţení stravy. (Fidler, 2000) 

Ve studii Fidlera a kol. (2000) bylo porovnáno 15 studií, které se zabývaly 

sloţením mastných kyselin v kolostru v 16 různých zeměpisných oblastech. Obsah 

esenciálních mastných kyselin, nasycených a polynenasycených byl podobný 

v jihoevropských státech (Španělsko, Slovinsko, Francie). Kolostrum ţen ze St. Lucia bylo 

bohatší na nasycené kyseliny a obsahovalo méně kyseliny olejové, coţ odráţí stravu 

bohatou na sacharidy a chudou na tuky. Vysoký příjem ryb se pak projevil ve vysokém 

obsahu kyseliny dokosahexaenové a všech ω-3 polynenasycených mastných kyselin 

s dlouhým řetězcem. Ve dvou francouzských studiích byl ve dvouletém intervalu obsah 

mastných kyselin v kolostru prakticky stejný, zatímco dvě německé studie uvedly 

v intervalu 14 let vyšší obsah kyseliny dokosahexaenové a arachidonové s nezměněným 

poměrem ω-6/ω-3 polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Španělské 

studie uvedly pokles kyseliny α-linolenové v kolostru během 13tileté periody. Kolostrum 

australských ţen obsahovalo nejniţší poměry polynenasycené/nasycené kyseliny a ω-6/ω-3 

polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (0,28 a 1,58) a nejniţší obsah 

kyseliny linoleové a α-linolenové (7,8 % a 0,4 %). Na druhou stranu obsah 

dokosahexaenové a eikosapentaenové kyseliny byl větší u vzorků z Austrálie neţ 

z Evropy. Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v kolostru bylo tedy výrazně 

ovlivněno geografickými rozdíly, které byly dány sloţením stravy matek. (Fidler, 2000) 
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7.4 Složení mateřského mléka u žen z pěti různých oblastí 

Zralé mateřské mléko obsahuje přibliţně 50 % energie v podobě tuku. Tuk 

poskytuje nejen nezbytnou energii pro období mohutného růstu novorozenců, ale i 

esenciální mastné kyseliny potřebné k vývoji struktury mozku, retiny a mnoha dalších 

tkání. Oba druhy mastných kyselin (ω-6 a ω-3) jsou nezbytnými sloţkami fosfolipidů 

buněčných membrán. Modulují vlastnosti membrán, jako jsou tekutost, permeabilita a 

vazebná aktivita pro enzymy a receptory. Mastné kyseliny dále slouţí jako prekurzory 

prostaglandinů, tromboxanů, prostacyklinů, lipoxinů a luekotrienů. (Chulei, 1995) 

Během prvních 4 – 6 měsíců ţivota kumuluje dítě celkem 1300 – 1600 g lipidů. ω-3 

a ω-6 mastné kyseliny se hromadí v mozku pre- i postnatálně. Ačkoli celkové mnoţství 

tuku v lidském mléce je zhruba konstantní, sloţení mastných kyselin se můţe měnit 

v závislosti na stravě matky. V tabulce 5 je uvedeno sloţení mastných kyselin v mateřském 

mléce ţen z pěti různých oblastí, a tedy i s různými stravovacími návyky. (Chulei, 1995) 

Jak bylo demonstrováno v předchozích studiích, úprava stravy způsobila očekávané 

změny  v koncentraci mastných kyselin v mléce. (Chulei, 1995) 
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Tabulka 5: Obsah jednotlivých mastných kyselin v mateřském mléce. (Chulei, 1995) 

Oblasti: 

přímořská 

n = 45 

městská 1 

n = 39 

městská 2 

n = 22 

venkovská 

n = 16 

pastevecká 

n = 24 

8:0 0,12 ± 0,07 0,12 ± 0,06 0,11 ± 0,07 0,11 ± 0,06 0,13 ± 0,05 

10:0 1,38 ± 0,33 1,20 ± 0,39 1,08 ± 0,48 1,19 ± 0,37 1,06 ± 0,32 

12:0 6,25 ± 2,00 5,31 ± 2,08 5,27 ± 2,31 4,92 ± 1,47 5,20 ± 1,87 

14:0 6,52 ± 2,84 5,34 ± 2,24 5,99 ± 2,91 5,25 ± 1,64 6,01 ± 2,35 

16:0 18,97 ± 2,93 18,85 ± 2,80 19,83 ± 3,90 18,86 ± 3,24 17,32 ± 2,32 

17:0 0,40 ± 0,14 0,29 ± 0,11 0,29 ± 0,14 0,28 ± 0,14 0,48 ± 0,21 

18:0 5,00 ± 1,39 5,57 ± 1,15 5,86 ± 2,65 5,83 ± 1,01 6,71 ± 2,65 

20:0 0,41 ± 0,14 0,34 ± 0,16 0,26 ± 0,17 0,32 ± 0,18 0,41 ± 0,16 

Nasycené MK 

celkem 
39,05 ± 5,33 37,02 ± 7,57 38,69 ± 6,51 36,76 ± 5,24 37,32 ± 4,74 

16:1 (ω-7) 3,42 ± 1,51 3,42 ± 1,73 2,94 ± 1,85 3,50 ± 2,23 4,39 ± 1,92 

18:1 (ω-9) 25,10 ± 4,36 29,13 ± 4,06 27,56 ± 4,15 30,64 ± 4,21 24,93 ± 4,12 

Mononenasycené 

MK celkem 
28,52 ± 4,79 32,55 ± 4,54 30,50 ± 5,32 34,14 ± 4,74 29,32 ± 4,81 

18:2 (ω-6) 18,48 ± 4,71 20,57 ± 3,94 19,73 ± 5,42 18,43 ± 5,84 20,43 ± 4,59 

20:4 (ω-6) 1,17 ± 0,33 0,89 ± 0,14 1,01 ± 0,50 0,80 ± 0,14 1,22 ± 0,32 

18:3 (ω-3) 3,03 ± 0,80 2,97 ± 0,69 2,95 ± 1,03 2,71 ± 0,60 2,08 ± 0,49 

20:5 (ω-3) 1,01 ± 0,50 0,50 ± 0,29 0,66 ± 0,43 0,35 ± 0,18 0,66 ± 0,27 

22:6 (ω-3) 2,78 ± 1,20 0,88 ± 0,34 0,82 ± 0,35 0,68 ± 0,29 0,44 ± 0,29 

poměr 20:4 (ω-6) a 

22:6 (ω-3) 
0,42 1,01 1,23 1,18 2,77 

Hodnoty jsou uvedeny v g na 100g všech mastných kyselin. 
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7.5 Retinol a α-tokoferol v mateřském mléce 

Celkový obsah lipidů v mléce není příliš ovlivněn stravou, ale souvisí s tělesnou 

kompozicí matky. S ohledem na obsah vitamínů rozpustných v tucích v mateřském mléce 

je vitamín A v mléce spojen se zásobami retinolu v těle matky a příjmem ve stravě, 

zatímco α-tokoferol (vitamín E) je spojen především s dietou matky. (Tokusoglu, 2008) 

Mezi hladinou vitamínů v mateřském mléce a frekvencí konzumace nějakého typu 

jídla nebyl nalezen statisticky významný vztah. Rovněţ nebyl nalezen vztah mezi BMI 

matek a hladinou vitamínů v jejich mléce. Dále byla sledována koncentrace retinolu 

v plazmě matek a v mateřském mléce a mezi těmito veličinami byla nalezena pozitivní 

korelace. (Tokusoglu, 2008) 

Střední hladina retinolu ve vzorcích mateřského mléka dosahovala mezi 60. a 90. 

dnem laktace hodnoty 81,5 ± 12,06 µg/100ml. Průměrná koncentrace vitamínu E 

v mateřském mléce byla 9,84 ± 2,13 µg/ml, coţ souhlasilo i s ostatními provedenými 

studiemi. (Tokusoglu, 2008) 

Závěrem lze říci, ţe mateřské mléko kojících ţen ve sledované oblasti bylo 

dostačující k pokrytí denní potřeby vitamínu A a E u dětí. (Tokusoglu, 2008) 
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Experimentální část 

8 Předmět studie a metody měření 

8.1 Struktura studie 

Studie se zúčastnilo 38 ţen z Královéhradeckého kraje průměrného věku 

29,7 ± 3,4 let. Po porodu docházely i se svými nově narozenými dětmi do Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové do Centra pro výzkum a vývoj. Naměřená data byla nasbírána 

během 4 měření. První měření proběhlo 4 týdny po porodu, druhé 3 měsíce po porodu, třetí 

6 měsíců po porodu a čtvrté 9 měsíců po porodu.  

Maminkám i dětem byly měřeny antropometrické parametry (hmotnost, výška, 

velikost obvodových mír, velikost koţních řas) a bazální metabolizmus. Klidový 

energetický výdej byl měřen pomocí nepřímé kalorimetrie. Kojící ţeny byly vyšetřovány 

pod kanopou, kde se měřila spotřeba kyslíku a mnoţství vydechovaného CO2. Z těchto 

hodnot byl pomocí Weirovy rovnice vypočítán klidový energetický výdej (REE) 

v kcal/den.  

Ţeny do poradny docházely vţdy po dvanáctihodinovém hladovění v ranních a 

dopoledních hodinách a byly vyšetřovány po příchodu z domova po 30 minutách klidu 

v poloze na zádech. Vyšetření trvalo zhruba dalších 30 min. S sebou přinášely moč 

nasbíranou za 24 hodin, ve které bylo v laboratoři ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové 

provedeno stanovení hladiny močoviny v g/den. Tato hodnota byla dále pouţita 

pro indirektní kalorimetrii. 

Dále si maminky v ambulanci odsávaly mléko vţdy z prsu, ze kterého naposledy 

nekojily. Z tohoto mléka byl odebrán vzorek na analýzu a zbytek byl podán kojenci 

alternativní cestou pomocí sterilní stříkačky. 

Část analýzy mléka byla provedena ve Výzkumném ústavu pro chov skotu 

v Rapotíně u Doc. Dr. Ing. Oto Hanuše. Zde byly určeny následující parametry: mnoţství 

tuku, bílkovin, laktózy, sušiny a počet somatických buněk. Druhou část analýzy provedly 

2 laboratoře Centra pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové. V jedné 

u MUDr. R. Hyšplera, Ph.D. a RNDr. A. Tiché, Ph.D. bylo provedeno stanovení 

cholesterolu a stanovení mastných kyselin. Ve druhé laboratoři u RNDr. D. Solichové, 

Ph.D. bylo provedeno stanovení retinolu a α-tokoferolu.  
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Celá studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 

Z měření vyplynuly základní charakteristiky zúčastněných ţen: průměrná  výška 

166,7 ± 6,8 cm, průměrná váha před graviditou 61,1 ± 9,6 kg, průměrná váha 

před porodem 74,6 ± 10,6 kg a z toho vyplývající průměrný nárůst hmotnosti v graviditě 

13,5 ± 4,6 kg. 

Narozené děti měly průměrnou porodní hmotnost 3284,0 ± 472,8 g a průměrnou 

porodní délku 50,13 ± 2,11 cm. 

 

8.2 Výpočet množství tuku 

8.2.1 Měření síly kožních řas 

Měření se provádí pomocí kaliperu na přesně stanovených místech na těle, kde 

dochází ke zvýšené kumulaci podkoţního tuku. Pro výpočet tuku dle níţe uvedené rovnice 

bylo potřebné znát síly koţních řas nad bicepsem, nad tricepsem, subskapulární a 

suprailiakální. 

Koţní řasa nad musculus biceps brachii se měří nad vrcholem bříška bicepsu 

u volně visící paţe s dlaní orientovanou dopředu. 

Řasa nad musculus triceps brachii je svislá řasa v polovině vzdálenosti acromion – 

olecranon. Při měření visí paţe volně podél těla.  

Subskapulární řasa je řasa na zádech pod dolním úhlem lopatky ve směru od páteře 

šikmo dolů v úhlu 45°. Při měření jsou ramena uvolněná a paţe visí podél těla. 

Suprailiakální řasa se měří nad okrajem hřebenu kosti kyčelní v přední axilární 

čáře. (Kleinwächterová, 1992) 
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8.2.2 Výpočet množství tuku v těle matky 

Pro výpočet mnoţství tuku v těle matky byla pouţita rovnice Durnina a 

Womerslyho (Durnin, 1974): 

 

FMDW = [(495 / [1,1567 – 0,0717 * log(S biceps + S triceps + S skapula + 

S suprailium)]) – 450] * W / 100, 

 

kde FMDW je mnoţství tuku v % (fat mass), S jsou velikosti jednotlivých koţních 

řas v mm (skinfolds) a W je současná hmotnost ţeny v kg (weight). 

 

8.2.3 Výpočet procenta tuku v těle dítěte 

Pro výpočet procenta tuku u dětí do jednoho roku byla pouţita rovnice Weststrata a 

Deurenberga (Weststrate, 1989): 

 

F% = {[585 – 4,7(věk v měsících)
0,5

] / D} – [550 – 5,1(věk v měsících)
0,5

], 

 

přičemţ 

 

D = {1,1235 + [0,0016(věk v měsících)
0,5

]} – 0,0719 * log(součet síly 

kožních řas bicepsu + tricepsu + subskapulární + suprailiakální). 

 

Výpočet vychází z výpočtu denzity tkání. 

 

8.3 Programy pro vyhodnocení výsledků 

Pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat byl pouţit počítačový program 

GraphPad Prism 5. Zbylá část byla zpracována pomocí Microsoft Office Excel 2007. 
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9 Výsledky 

9.1 Průměrné hodnoty antropometrických parametrů matek 

Měření antropometrických parametrů matek bylo prováděno ve čtyřech obdobích – 

4 týdny po porodu (P1), 3 měsíce po porodu (P2), 6 měsíců po porodu (P3) a 9 měsíců 

po porodu (P4). Průměrné hodnoty z daných období shrnuje tabulka 6. 

Z výsledků vyplývá, ţe maminky po porodu postupně ztrácely hmotnost, kterou 

nabraly během těhotenství. Stejně tak i mnoţství tuku v těle klesalo (jak v %, tak v kg) a 

sniţovaly se i hodnoty tkáně tuku prosté, BSA i BMI. Rozdíly v jednotlivých parametrech 

nejsou dle ANOVA-testu statisticky významné. 
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Tabulka 6: Průměrné hodnoty antropometrických parametrů matek. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) P (ANOVA) 

Váha před grav. (kg) 61,19 ± 8,42 62,25 ± 10,19 60,22 ± 6,87 59,29 ± 6,60 0,7104 

Váha před porodem 

(kg) 
75,29 ± 10,58 75,20 ± 10,62 73,76 ± 8,90 72,62 ± 9,81 0,8107 

Nárůst hmotn. v grav. 

(kg) 
14,10 ± 4,87 12,95 ± 5,01 13,54 ± 4,52 13,32 ± 5,22 0,8817 

Současná váha (kg) 65,50 ± 10,77 63,74 ± 10,60 60,92 ± 7,59 60,04 ± 8,27 0,1918 

Rozdíl váhy současné 

a před grav. (kg) 
4,31 ± 4,72 2,03 ± 4,10 1,11 ± 3,44 1,25 ± 4,08 0,2053 

Výška (cm) 166,40 ± 7,08 166,00 ± 6,73 167,30 ± 6,67 167,5 ± 7,15 0,8665 

BSA (m
2
) 1,73 ± 0,15 1,71 ± 0,14 1,68 ± 0,12 1,67 ± 0,13 0,5437 

BMI (kg/m
2
) 23,63 ± 3,20 23,14 ± 3,69 21,78 ± 2,74 21,44 ± 3,05 0,0674 

Součet 4 řas (cm) 60,00 ± 20,42 61,38 ± 20,23 50,88 ± 16,96 46,65 ± 18,50 0,0425 

% tuku dle rovnice 

Durnin-Womersleyho 
20,13 ± 6,42 19,85 ± 6,08 17,25 ± 4,69 16,06 ± 5,18 0,0552 

kg tuku dle rovnice 

Durnin-Womersleyho 
13,81 ± 7,46 13,23 ± 6,43 10,82 ± 4,26 9,96 ± 4,54 0,1060 

kg FFM dle rovnice 

Durnin-Womersleyho 
51,69 ± 3,95 50,51 ± 4,58 50,10 ± 3,77 49,95 ± 4,84 0,4809 

grav. – gravidita, hmotn. – hmotnost, BSA – body surface area, povrch těla (v m
2
), BMI – 

body mass index, váhově-výškový index (v kg/m
2
), FFM – fat free mass, tkáň prostá tuku 

(v kg) 
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9.2 Průměrné hodnoty antropometrických parametrů 

kojenců 

Měření antropometrických parametrů kojenců bylo prováděno stejně jako 

u maminek ve čtyřech obdobích – 4 týdny po porodu (P1), 3 měsíce po porodu (P2), 

6 měsíců po porodu (P3) a 9 měsíců po porodu (P4). Tabulka 7 pak shrnuje průměrné 

hodnoty z jednotlivých období. 

Z výsledků je patrné, ţe děti po porodu postupně přibývaly na váze i délce a rostlo 

také mnoţství tuku v těle (v %, i v g) a mnoţství tkáně tuku prosté. Nárůst hmotnosti v g, 

nárůst mnoţství tuku v g a nárůst tkáně tuku prosté v g byly statisticky významné 

(ANOVA, P < 0,0001). Tyto hodnoty jsou zpracovány i graficky (viz grafy 1 – 3).  

 

Tabulka 7: Průměrné hodnoty antropometrických parametrů kojenců. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) 
P 

(ANOVA) 

Váha (g) 4228,0 ± 726,2 5533,0 ± 895,7 6997,0 ± 886,0 8212,0 ± 1076,0 < 0,0001 

Délka (cm) 55,29 ± 2,79 60,31 ± 3,04 66,81 ± 4,80 71,19 ± 4,03 0,3471 

Součet 4 řas (cm) 19,35 ± 5,04 25,00 ± 7,77 24,80 ± 6,28 25,06 ± 5,25 0,0028 

% tuku dle rovnice 

Weststrata a 

Deurenberga 

16,62 ± 4,04 20,39 ± 5,69 20,35 ± 4,24 20,45 ± 3,61 0,0065 

g tuku dle rovnice 

Weststrata a 

Deurenberga 

720,8 ± 283,5 1160,0 ± 465,6 1439,0 ± 418,6 1675,0 ± 438,4 < 0,0001 

g FFM dle rovnice 

Weststrata a 

Deurenberga 

3507,0 ± 499,9 4373,0 ± 543,7 5558,0 ± 646,4 6437,0 ± 707,8 < 0,0001 

FFM – fat free mass, tkáň prostá tuku (v g) 
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Graf 1: Nárůst hmotnosti kojence v závislosti na čase po porodu. 

 

 

 

 

 

Graf 2: Nárůst množství tuku u kojence v závislosti na čase po porodu. 
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Graf 3: Nárůst množství FFM u kojence v závislosti na čase po porodu. 

 

 

 

 

9.3 Indirektní kalorimetrie 

Průměrné hodnoty indirektní kalorimetrie shrnuje tabulka 8. Utilizace jednotlivých 

základních ţivin jsou pak uvedeny v tabulce 9. Z uvedených hodnot je zřejmé, ţe mnoţství 

urey v moči za den během laktace rostlo, a to statisticky významně (ANOVA, P = 0,0445). 

Respirační koeficient v průběhu měřených období mírně kolísal, ale hodnoty se  statisticky 

nelišily (ANOVA, P = 0,0601). Měřený klidový metabolizmus v kcal/den se taktéţ 

statisticky významně neměnil (ANOVA, P = 0,1290), vypočítaný klidový metabolizmus 

v kcal/den mírně klesal a vypočítaný klidový metabolizmus v % opět kolísal, ale 

ne statisticky významně (ANOVA, P = 0,2263, resp. 0,1735). 

Utilizace sacharidů se během laktace zvyšovala, ne však lineárně. Ve třetím měsíci 

po porodu byla vyšší, neţ v měsíci šestém. V posledním měřeném období pak byla 

nejvyšší. Utilizace lipidů byla na začátku laktace nejvyšší a postupně klesala. Utilizace 

proteinů naopak postupně stoupala. Naměřené hodnoty se statisticky nelišily (P-hodnoty 

dle ANOVA-testu viz tabulka 9). 
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Tabulka 8: Průměrné hodnoty parametrů indirektní kalorimetrie matek. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) 
P 

(ANOVA) 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

19,22 ± 7,950 22,46 ± 6,029 24,07 ± 7,258 24,91 ± 7,641 0,0445 

V (O2) 

(l/min) 

0,2093 ± 0,0293 0,2017 ± 0,0199 0,1994 ± 0,0228 0,1944 ± 0,0211 0,2253 

V (CO2) 

(l/min) 

0,1622 ± 0,0290 0,1638 ± 0,0176 0,1587 ± 0,0192 0,1640 ± 0,0226 0,8599 

RQ 0,7762 ± 0,0758 0,8153 ± 0,0704 0,7992 ± 0,0798 0,8461 ± 0,1117 0,0601 

měřený REE 

(kcal/den) 
1404 ± 202,6 1223 ± 435,3 1331 ± 148,6 1310 ± 137,1 0,1290 

vypočítaný 

REE (kcal/den) 
1453 ± 112,1 1433 ± 115,5 1408 ± 83,70 1395 ± 89,68 0,2263 

vypočítaný 

REE (%) 
96,40 ± 8,542 85,97 ± 30,62 94,77 ± 9,291 94,02 ± 8,843 

0,1735 

RQ - respiratory quotient, respirační koeficient udávající poměr vydechovaného oxidu 

uhličitého [V (CO2), l/min] a spotřebovaného kyslíku [V (O2), l/min] 

Měřený REE - resting energy expenditure, klidový metabolizmus měřený pomocí 

indirektní kalorimetrie (v kcal/den) 

Vypočítaný REE - klidový metabolizmus vypočítaný pomocí predikční 

Harrise-Benediktovy rovnice (v kcal/den) 
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Tabulka 9: Průměrné hodnoty utilizace základních živin. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) 
P 

(ANOVA) 

Utilizace sach. 

(g/den) 
55,33 ± 79,17 64,83 ± 63,75 57,14 ± 55,65 81,67 ± 63,95 0,6495 

Utilizace sach. 

(kcal/den) 
221,0 ± 336,3 266,8 ± 269,5 231,2 ± 239,6 336,7 ± 272,6 0,6290 

Utilizace sach. 

(%) 
15,04 ± 19,75 19,44 ± 18,75 17,48 ± 17,49 24,27 ± 18,86 0,5088 

Utilizace lip. 

(g/den) 
66,33 ± 38,31 50,06 ± 37,36 42,33 ± 45,09 32,67 ± 34,02 0,0572 

Utilizace lip. 

(kcal/den) 
633,7 ± 348,0 482,9 ± 337,9 445,7 ± 357,3 341,7 ± 263,9 0,0591 

Utilizace lip. 

(%) 
45,79 ± 23,95 35,17 ± 24,03 33,19 ± 25,63 26,33 ± 21,54 0,0904 

Utilizace prot. 

(g/den) 
124,6 ± 37,74 142,4 ± 30,73 148,5 ± 44,00 152,1 ± 47,10 0,1250 

Utilizace prot. 

(kcal/den) 
538,1 ± 163,1 615,2 ± 132,2 640,3 ± 188,5 656,5 ± 204,0 0,1271 

Utilizace prot. 

(%) 
38,96 ± 12,14 45,22 ± 10,30 48,57 ± 14,78 48,73 ± 14,07 0,0514 

sach. – sacharidy, lip. – lipidy, prot. – proteiny 



37 

 

9.4 Složení mateřského mléka 

Maminkám bylo opět ve čtyřech obdobích odebíráno mléko a byl proveden jeho 

rozbor. Průměrné hodnoty shrnují tabulky 10, 11 a 12. 

Obsah retinolu v mateřském mléce během laktace postupně klesal, a to statisticky 

významně (ANOVA, P = 0,0003). Hladina α-tokoferolu nepravidelně kolísala, nejvyšší 

byla v posledním měřeném období. Rozdíly jednotlivých hodnoty nebyly statisticky 

významné (ANOVA, P = 0,6581). Počet somatických buněk v mateřském mléce postupně 

rostl, hodnoty se však významně statisticky nelišily (ANOVA, P = 0,9060). 

Mnoţství tuku v mateřském mléce během měření rostlo, ale ne pravidelně. 

Nejmenší obsah tuku v mléce byl ve třetím měsíci po porodu, největší v měsíci devátém. 

Jednotlivé průměry se lišily statisticky významně (ANOVA, P = 0,0337). Obsah bílkovin 

v měřených vzorcích mléka postupně klesal, a to signifikantně (ANOVA, P < 0,0001). 

Koncentrace laktózy byla v mateřském mléce nejvyšší ve 4. týdnu po porodu, dále se téměř 

nelišila. Obdobně se pohybovaly i hodnoty mnoţství sušiny prosté tuku. Obsah sušiny byl 

opět nejvyšší na začátku laktace, ve 3. měsíci po porodu nepatrně klesl a poté zase mírně 

stoupal. Koncentrace cholesterolu v mateřském mléce během laktace kolísala. 

Podle ANOVA-testu nejsou poslední jmenované hodnoty významně statisticky odlišné 

(P-hodnoty viz tabulka 10). 

Obsah jednotlivých mastných kyselin v mateřském mléce se většinou měnil 

nepravidelně. Výjimku tvoří průměrný obsah kyseliny myristové (14:0), který 

během laktace významně rostl (ANOVA, P < 0,0001). Koncentrace kyseliny olejové (18:1 

ω-9) postupně klesala, ne však signifikantně (ANOVA, P = 0,0528). A hladina kyseliny 

dihomo-γ-linolenové (20:3 ω-6) se statisticky významně sniţovala (ANOVA, P < 0,0001). 

Průběhy hladin jednotlivých statisticky významných hodnot jsou znázorněny 

v grafech 4 – 6. 
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Tabulka 10: Průměrné hodnoty jednotlivých složek mateřského mléka. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) P (ANOVA) 

Retinol (µmol/l) 1,378 ± 0,8680 0,9024 ± 0,7200 0,6928 ± 0,3640 0,6261 ± 0,3140 0,0003 

α-tokoferol (µmol/l) 9,175 ± 2,866 8,595 ± 4,716 8,440 ± 3,007 9,668 ± 3,307 0,6581 

PSB (10
3
 ml

-1
) 160,0 ± 155,2 168,9 ± 288,8 188,5 ± 246,4 206,9 ± 183,3 0,9060 

Tuk (%; g/100g) 3,668 ± 1,031 3,601± 1,378 3,783 ± 1,158 4,734 ± 1,815 0,0337 

Bílk. (%; g/100g) 1,258 ± 0,2305 0,993 ± 0,183 0,952 ± 0,144 0,927 ± 0,117 < 0,0001 

Lakt. (%; g/100g) 5,925 ± 0,872 5,694 ± 1,030 5,736 ± 0,793 5,797 ± 0,470 0,7832 

STP (%; g/100g) 7,333 ± 1,003 6,837 ± 1,182 6,837 ± 0,912 6,874 ± 0,534 0,1933 

Suš. (%; g/100g) 11,00 ± 1,715 10,44 ± 2,190 10,62 ± 1,469 11,61 ± 1,629 0,1753 

Chol. (µmol/l) 372,5 ± 108,8 327,0 ± 126,0 311,7 ± 91,49 378,0 ± 113,9 0,1140 

PSB – počet somatických buněk, Bílk. – obsah bílkovin, Lakt. – obsah laktózy, STP – 

sušina tuku prostá, Suš. – obsah sušiny, Chol. – obsah cholesterolu 

 

Graf 4: Obsah bílkovin v mateřském mléce v závislosti na čase po porodu. 
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Tabulka 11: Průměrné hodnoty obsahu mastných kyselin v mateřském mléce I.  

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) P (ANOVA) 

10:0 

kaprinová 

2,088 ± 0,413 2,130 ± 0,319 2,080 ± 0,332 1,964 ± 0,224 0,4740 

12:0 

laurová 

7,956 ± 2,665 7,423 ± 1,840 8,310 ± 2,189 9,283 ± 2,038 0,0761 

14:0 

myristová 

7,835 ± 2,136 7,982 ± 1,966 9,286 ± 2,534 11,14 ± 2,255 < 0,0001 

14:1 ω-5 (9-cis) 

myristolejová 

0,409 ± 0,111 0,444 ± 0,152 0,478 ± 0,165 0,418 ± 0,100 0,2891 

15:0 

pentadecylová 

0,414 ± 0,096 0,472 ± 0,169 0,483 ± 0,170 0,429 ± 0,112 0,2638 

16:0 

palmitová 

25,64 ± 2,063 25,49 ± 2,489 26,11 ± 2,642 24,73 ± 2,768 0,3521 

16:1 ω-7 (9-cis) 

palmitolejová 

3,188 ± 0,886 2,672 ± 0,952 2,802 ± 1,061 2,553 ± 0,862 0,1283 

17:0 

margarinová 

0,327 ± 0,056 0,359 ± 0,082 0,350 ± 0,111 0,338 ± 0,080 0,5992 

Obsah jednotlivých mastných kyselin je uveden v molárních %. 
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Tabulka 12: Průměrné hodnoty obsahu mastných kyselin v mateřském mléce II. 

Období P1 (n = 26) P2 (n = 21) P3 (n = 25) P4 (n = 18) P (ANOVA) 

18:0 

stearová 

5,768 ± 0,996 6,227± 1,184 6,092 ± 0,938 6,078 ± 1,084 0,4791 

18:1 ω-9 (9-cis) 

olejová 

32,57 ± 4,114 32,38 ± 3,051 31,52 ± 4,116 29,67 ± 2,463 0,0528 

18:2 ω-6 

(9,12-cis) 

linolová 

11,39 ± 3,241 11,82 ± 2,267 10,20 ± 1,938 11,24 ± 2,810 0,1877 

18:3 ω-6 

(6,9,12-cis) 

γ-linolenová 

0,977 ± 0,311 1,024 ± 0,423 1,013 ± 0,400 1,038 ± 0,492 0,9615 

20:0 

arachová 

0,497 ± 0,130 0,573 ± 0,289 0,462 ± 0,133 0,399 ± 0,156 0,0324 

20:3 ω-6 

(8,11,14-cis) 

dihomo-γ-linolenová 

0,377 ± 0,0675 0,3624 ± 0,0794 0,2976 ± 0,0844 0,2633 ± 0,06325 < 0,0001 

20:4 ω-6 

(5,8,11,14-cis) 

arachidonová 

0,4581 ± 0,1594 0,483 ± 0,210 0,388 ± 0,151 0,341 ± 0,133 0,0283 

20:5 ω-3 

(5,8,11,14,17-cis) 

eicosapentaenová 

0,075 ± 0,024 0,106 ± 0,073 0,090 ± 0,042 0,081 ± 0,032 0,1209 

22:6 ω-3 

(4,7,10,13,16,19-cis) 

dokosahexaenová 

0,120 ± 0,032 0,144 ± 0,052 0,132 ± 0,032 0,126 ± 0,030 0,1538 

Obsah jednotlivých mastných kyselin je uveden v molárních %. 
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Graf 5: Obsah kyseliny myristové v mateřském mléce v závislosti na čase po porodu. 

 

 

 

 

 

Graf 6: Obsah kyseliny dihomo-γ-linolenové v mateřském mléce v závislosti na čase 

po porodu. 
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9.5 Korelace jednotlivých složek mateřského mléka 

Ze zpracovaných hodnot vyplynuly zajímavé korelace jednotlivých sloţek 

mateřského mléka s ostatními sledovanými parametry. Korelace mezi sloţkami mateřského 

mléka a parametry indirektní kalorimetrie a mezi utilizací základních ţivin shrnují tabulky 

13 – 30.  

Signifikantní korelace byly nalezeny mezi mnoţstvím retinolu v mateřském mléce a 

váhou kojence (P = 0,0030, r = -0,3115) a mezi mnoţstvím FFM kojence v g (P = 0,0116, 

r = -0,2666).  

Hladina α-tokoferolu významně korelovala s hmotností matek před graviditou 

(P = 0,0016, r = -0,3712), se současnou hmotností matek (P = 0,0236, r = -0,2384), 

s obsahem FFM v kg (P = 0,0062, r = -0,2882), s BSA (P = 0,0125, r = -0,2623) a 

s vypočítaným REE v kcal/den (P = 0,0271, r = -0,2330). 

Počet somatických buněk koreloval s respiračním koeficientem (P = 0,0173, 

r = -0,2547), s utilizací sacharidů v % (P = 0,0284, r = -0,2482), s utilizací lipidů v g/den 

(P = 0,0089, r = 0,2943), s utilizací lipidů v kcal/den (P = 0,0073, r = 0,3018) a s utilizací 

lipidů v % (P = 0,0086, r = 0,2957). 

Statisticky významnou korelaci jsme dále zjistili mezi mnoţstvím tuku 

v mateřském mléce a výškou matky (P = 0,0044, r = -0,2972) a mnoţstvím tuku v mléce a 

hmotností kojence (P = 0,0370, r = 0,2215). 

Koncentrace bílkovin v mateřském mléce korelovala s hmotností kojence 

(P ˂ 0,0001, r = -0,5261),  s mnoţstvím tuku u kojenců jak v g, tak v % a s mnoţstvím 

FFM v g (P = 0,0025, r = -0,3170; P = 0,0002, r = -0,3794; P = 0,0002, r = -0,3848). Další 

korelace bílkovin byla statisticky významná u hladiny urey v moči za 24 hod v g/den 

(P = 0,0005, r = -0,3587) a u utilizace proteinů v g/den, v kcal/den i v % (P = 0,0041, 

r = -0,3215; P = 0,0042, r = -0,3208; P =  0,0021, r = -0,3437). 

Obsah laktózy a mnoţství sušiny tuku prosté naopak významně nekorelovaly 

s ţádným z hodnocených parametrů. 

Obsahu sušiny v mateřském mléce negativně koreloval s výškou matky 

(P = 0,0112, r = -0,2663). 

Další korelace byla nalezena mezi koncentrací cholesterolu v mateřském mléce a 

hmotností matky před graviditou (P = 0,0069, r = -0,3201), hmotností matky před porodem 
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(P = 0,0222, r = -0,2730), současnou hmotností matky (P = 0,0353, r = -0,2222), výškou 

matky (P = 0,0050, r = -0,2935), FFM v kg (P = 0,0063, r = -0,2877), BSA matky 

(P = 0,0057, r = -0,2892), vypočítaným REE matek v kcal/den (P = 0,0207, r = -0,2435) a 

procentem tuku u dětí (P = 0,0433, r = -0,2147). 

Obsah kyseliny kaprinové v mateřském mléce koreloval s nárůstem hmotnosti 

v graviditě (P = 0,0356, r = -0,2219) a s utilizací sacharidů v % (P = 0,0486, r = -0,2241). 

Obsah kyseliny laurové koreloval rovněţ s nárůstem hmotnosti v graviditě 

(P = 0,0089, r = -0,2741) a dále s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou 

(P = 0,0235, r = 0,2386). U kojence pak byla shledána významná korelace obsahu kyseliny 

laurové s hmotností kojence (P = 0,0158, r = 0,2552). 

Signifikantní korelaci jsme dále nalezli mezi obsahem kyseliny myristové a 

nárůstem hmotnosti v graviditě (P = 0,0364, r = -0,2209), rozdílem hmotnosti současné a 

před graviditou (P = 0,0110, r = 0,2668), výškou matky (P = 0,0388, r = 0,2183),  

hmotností kojence v g (P < 0,0001, r = 0,4779), mnoţstvím tuku v g v těle kojence 

(P = 0,0088, r = 0,2763) a mnoţstvím FFM v g u kojence (P < 0,0001, r = 0,4094). 

Průměrné obsahy kyselin myristolejové, pentadecylové a palmitové v mateřském 

mléce korelovaly pouze s věkem matky (P = 0,0105, r = -0,2687; P = 0,0343, r = -0,2234; 

P = 0,0045, r = -0,2969). 

Mnoţství kyseliny palmitolejové v mateřském mléce korelovalo s povrchem těla 

matky (P = 0,0482, r = 0,2089), s obsahem urey v moči za 24 hod v g/den (P = 0,0129, 

r = -0,2611), s vypočítaným REE v kcal/den (P = 0,0474, r = 0,2096) a s utilizací proteinů 

v % (P = 0,0145, r = -0,2758). 

Obsah kyseliny margarinové pozitivně koreloval s utilizací proteinů v g/den, 

v kcal/den i v % (P = 0,0099, r = 0,2903; P = 0,0095, r = 0,2919; P = 0,0204, r = 0,2622). 

Negativní korelace byla nalezena mezi obsahem kyseliny stearové a kg FFM 

u matky (P = 0,0414, r = -0,2166). 

Obsah kyseliny olejové v mateřském mléce významně koreloval s nárůstem 

hmotnosti v graviditě (P = 0,0137, r = 0,2590) a s rozdílem hmotnosti současné a 

před graviditou (P = 0,0439, r = -0,2130), dále pak s hmotností kojence v g (P = 0,0177, 

r = -0,2509). 
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Mnoţství kyseliny linolové v mateřském mléce signifikantně korelovalo s váhou 

matky před graviditou, váhou před porodem a současnou hmotností matky (P = 0,0131, 

r = -0,2952; P = 0,0047, r = -0,3344; P = 0,0433, r = -0,2135). Další korelaci této hodnoty 

jsme nalezli s obsahem tuku v těle matky v % i v kg (P = 0,0410, r = -0,2171; P = 0,0359, 

r = -0,2227), s BSA (P = 0,0401, r = -0,2168), s objemem vydechovaného O2 (P = 0,0271, 

r = -0,2371) a s vypočítaným REE v kcal/den (P = 0,0297, r = -0,2293).  

Statisticky významná korelace byla nalezena i mezi obsahem kyseliny γ-linolenové 

a objemem vydechovaného O2 (P = 0,0029, r = -0,3160) a mezi obsahem této kyseliny a 

respiračním koeficientem (P = 0,0028, r = 0,3171). 

Obsah kyseliny arachové v mateřském mléce významně koreloval s respiračním 

koeficientem (P = 0,0368, r = -0,2242) a s utilizací lipidů v g/den (P = 0,0335, r = 0,2411). 

Obsah kyseliny dihomo-γ-linolenové koreloval s rozdílem hmotností současné a 

před graviditou (P = 0,0138, r = -0,2587) a s výškou matky (P = 0,0175, r = -0,2499), dále 

s respiračním koeficientem (P = 0,0114, r = -0,2702) a utilizací lipidů v g/den (P = 0,0459, 

r = 0,2267), u kojence pak s jeho hmotností (P < 0,0001, r = -0,5389), obsahem tuku v % i 

v g a mnoţstvím FFM v g (P = 0,0049, r = -0,2955; P < 0,0001, r = -0,4472; P < 0,0001, 

r = -0,4680). 

Negativní korelaci jsme shledali u obsahu kyseliny arachidonové v mateřském 

mléce a hmotností kojence v g (P = 0,0027, r = -0,3146) a u obsahu této kyseliny a 

mnoţství FFM kojence v g (P = 0,0173, r = -0,2517). 

Obsah kyseliny eikosapentaenové významně koreloval s nárůstem hmotnosti 

v graviditě (P = 0,0002, r = -0,3866) a s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou 

(P < 0,0001, r = 0,3986). 

Obsah kyseliny dokosahexaenové pozitivně koreloval ze sledovaných parametrů 

pouze s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou (P = 0,0203, r = 0,2444). 
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V níţe uvedených tabulkách 13 – 30 je písmenem „r“ označen Pearsonův koeficient, „P“ značí hladinu významnosti korelace a „k“ udává, zda je 

korelace signifikantní. 

 

Tabulka 13: Korelace obsahu retinolu, α-tokoferolu a PSB s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

retinol 

r -0,1620 -0,1069 -0,07255 0,01958 -0,005846 -0,07027 0,01265 

P 0,1272 0,3245 0,5043 0,8571 0,9566 0,5105 0,9063 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

α-tokoferol 

r -0,1565 -0,1272 -0,1066 -0,01276 -0,007480 -0,2330 0,08868 

P 0,1408 0,2404 0,3258 0,9066 0,9445 0,0271 0,4086 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne 

PSB 

r -0,09659 0,1128 -0,1012 -0,2547 0,1125 -0,1560 0,1865 

P 0,3651 0,2984 0,3511 0,0173 0,2937 0,1421 0,0801 

k Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne 
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Tabulka 14: Korelace obsahu retinolu, α-tokoferolu a PSB s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

retinol 

r 0,04326 0,03199 0,03405 0,01293 -0,001699 0,01849 -0,1388 -0,1389 -0,08059 

P 0,7069 0,7810 0,7673 0,9105 0,9882 0,8723 0,2257 0,2253 0,4831 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

a-tokoferol 

r 0,09160 0,09154 0,1123 -0,06386 -0,05119 -0,02619 -0,1868 -0,1871 -0,1195 

P 0,4251 0,4254 0,3278 0,5786 0,6563 0,8200 0,1014 0,1010 0,2975 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

PSB 

r -0,2189 -0,2169 -0,2482 0,2943 0,3018 0,2957 -0,1675 -0,1657 -0,1873 

P 0,0542 0,0564 0,0284 0,0089 0,0073 0,0086 0,1427 0,1470 0,1005 

k Ne Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 
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Tabulka 15: Korelace obsahu tuku, bílkovin a laktózy s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

tuk 

r -0,004595 -0,1297 -0,01499 0,1061 0,01435 -0,03928 0,03431 

P 0,9657 0,2310 0,8904 0,3280 0,8938 0,7132 0,7496 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

bílkoviny 

r -0,3587 0,1359 0,04170 -0,1233 0,05313 0,1172 0,005191 

P 0,0005 0,2096 0,7013 0,2552 0,6210 0,2714 0,9615 

k Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

laktóza 

r -0,07594 -0,05155 -0,01713 0,02192 -0,06629 0,02927 -0,08600 

P 0,4768 0,6354 0,8749 0,8403 0,5371 0,7842 0,4229 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 16: Korelace obsahu tuku, bílkovin a laktózy s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

tuk 

r 0,1411 0,1354 0,1438 -0,1180 -0,1165 -0,08456 -0,09555 -0,09587 -0,05877 

P 0,2179 0,2372 0,2090 0,3036 0,3099 0,4617 0,4053 0,4037 0,6093 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

bílkoviny 

r 0,03532 0,03257 -0,002578 0,1906 0,1919 0,1906 -0,3215 -0,3208 -0,3437 

P 0,7588 0,7771 0,9821 0,0945 0,0924 0,0946 0,0041 0,0042 0,0021 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano 

laktóza 

r 0,06833 0,06696 0,05096 -0,03868 -0,02861 -0,01589 -0,07863 -0,07869 -0,05635 

P 0,5522 0,5602 0,6577 0,7367 0,8036 0,8902 0,4938 0,4935 0,6241 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 17: Korelace obsahu STP, sušiny a cholesterolu s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

STP 

r -0,1485 -0,01291 -0,005511 -0,01004 -0,04454 0,05160 -0,07222 

P 0,1624 0,9055 0,9596 0,9265 0,6786 0,6291 0,5012 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Sušina 

r -0,08370 -0,1068 -0,01463 0,07606 -0,01308 -0,002621 -0,01261 

P 0,4328 0,3248 0,8930 0,4838 0,9032 0,9804 0,9067 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Cholesterol 

r -0,02242 -0,1891 -0,1494 -0,001171 -0,03020 -0,2435 0,06280 

P 0,8339 0,0793 0,1672 0,9914 0,7787 0,0207 0,5588 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ne 
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Tabulka 18: Korelace obsahu STP, sušiny a cholesterolu s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

STP 

r 0,06585 0,06405 0,04251 0,01137 0,02031 0,03084 -0,1415 -0,1414 -0,1277 

P 0,5668 0,5774 0,7117 0,9213 0,8599 0,7887 0,2165 0,2169 0,2654 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Sušina 

r 0,1413 0,1361 0,1304 -0,08140 -0,07538 -0,04580 -0,1493 -0,1495 -0,1142 

P 0,2173 0,2349 0,2551 0,4786 0,5119 0,6905 0,1920 0,1915 0,3193 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

Cholesterol 

r 0,002318 -0,005175 -0,01605 -0,005719 0,006398 0,05673 -0,1545 -0,1562 -0,09055 

P 0,9839 0,9641 0,8891 0,9604 0,9557 0,6218 0,1768 0,1722 0,4305 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

 



51 

 

 

 

 

Tabulka 19: Korelace obsahu kyseliny kaprinové, laurové a myristové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

kaprinová 

r 0,05881 0,1516 0,02498 -0,1558 0,1945 0,1123 0,1542 

P 0,5819 0,1611 0,8184 0,1497 0,0678 0,2920 0,1490 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

laurová 

r -0,1295 0,05700 0,1028 0,06118 0,1594 0,07679 0,1319 

P 0,2237 0,6000 0,3436 0,5735 0,1357 0,4719 0,2178 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

myristová 

r -0,05716 0,04499 0,1403 0,1079 0,1442 0,05374 0,1288 

P 0,5926 0,6790 0,1948 0,3198 0,1776 0,6149 0,2290 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 20: Korelace obsahu kyseliny kaprinové, laurové a myristové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

kaprinová 

r -0,1889 -0,1820 -0,2241 0,2025 0,1831 0,1641 0,07228 0,07520 0,04823 

P 0,0976 0,1107 0,0486 0,0754 0,1086 0,1511 0,5294 0,5129 0,6750 

k Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

laurová 

r -0,04004 -0,03482 -0,07787 0,1492 0,1790 0,1707 -0,1521 -0,1513 -0,2013 

P 0,7278 0,7622 0,4980 0,1924 0,1169 0,1350 0,1837 0,1861 0,0771 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

myristová 

r 0,09372 0,09118 0,05677 -0,01469 0,02220 0,02568 -0,07652 -0,07583 -0,1404 

P 0,4144 0,4272 0,6215 0,8984 0,8470 0,8234 0,5055 0,5094 0,2203 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 21: Korelace obsahu kyseliny myristolejové, pentadecylové, palmitové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

myristolejová 

r 0,1071 0,1340 0,01322 -0,1386 0,04842 0,06421 0,03136 

P 0,3150 0,2159 0,9032 0,2005 0,6523 0,5477 0,7705 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

pentadecylová 

r 0,1635 0,04879 -0,04568 -0,1291 -0,06795 -0,03422 -0,04765 

P 0,1236 0,6536 0,6744 0,2332 0,5269 0,7488 0,6575 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

palmitová 

r -0,04843 0,1529 0,03364 -0,1421 -0,1340 0,06832 -0,1582 

P 0,6504 0,1573 0,7570 0,1893 0,2108 0,5223 0,1386 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 22: Korelace obsahu kyseliny myristolejové, pentadecylové, palmitové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

myristolejová 

r 0,01108 0,001581 -0,007601 -0,02801 -0,01669 -0,02855 0,09750 0,09586 0,05478 

P 0,9233 0,9890 0,9473 0,8077 0,8847 0,8040 0,3958 0,4038 0,6338 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

pentadecylová 

r -0,009458 -0,01650 -0,02810 -0,09017 -0,1018 -0,08890 0,2043 0,2052 0,1994 

P 0,9345 0,8860 0,8071 0,4324 0,3750 0,4389 0,0727 0,0715 0,0801 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

palmitová 

r 0,002077 -4,138e-005 0,002135 0,01916 0,02177 0,0003152 0,04414 0,04559 -0,01361 

P 0,9856 0,9997 0,9852 0,8678 0,8499 0,9978 0,7012 0,6918 0,9058 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 23: Korelace obsahu kyseliny palmitolejové, margarinové a stearové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

palmitolejová 

r -0,2611 0,1750 0,1007 -0,04496 0,04911 0,2096 -0,02572 

P 0,0129 0,1050 0,3532 0,6793 0,6476 0,0474 0,8109 

k Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne 

margarinová 

r 0,2654 0,1240 -0,04340 -0,2136 0,09390 -0,07029 0,1392 

P 0,0115 0,2526 0,6898 0,0470 0,3814 0,5103 0,1933 

k Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

stearová 

r 0,1783 0,09192 -0,04538 -0,1892 0,1005 -0,1510 0,1828 

P 0,0926 0,3971 0,6764 0,0793 0,3486 0,1555 0,0863 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 24: Korelace obsahu kyseliny palmitolejové, margarinové a stearové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

palmitolejová 

r 0,03776 0,02941 0,02775 0,07112 0,1423 0,1095 -0,2158 -0,2195 -0,2758 

P 0,7427 0,7983 0,8094 0,5361 0,2141 0,3400 0,0577 0,0535 0,0145 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano 

margarinová 

r -0,1164 -0,1191 -0,1232 -0,01155 -0,04210 -0,04168 0,2903 0,2919 0,2622 

P 0,3100 0,2990 0,2826 0,9200 0,7144 0,7171 0,0099 0,0095 0,0204 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano 

stearová 

r -0,1701 -0,1608 -0,1690 0,08885 0,05566 0,06107 0,1692 0,1707 0,1463 

P 0,1365 0,1596 0,1392 0,4392 0,6284 0,5953 0,1387 0,1352 0,2014 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 25: Korelace obsahu kyseliny olejové, linolové a γ-linolenové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

olejová 

r 0,1277 -0,05053 -0,07749 -0,03921 -0,1022 0,02095 -0,1202 

P 0,2302 0,6421 0,4756 0,7184 0,3405 0,8446 0,2619 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

linolová 

r 0,02071 -0,2371 -0,1386 0,1216 -0,09041 -0,2293 -0,01015 

P 0,8464 0,0271 0,2004 0,2620 0,3994 0,0297 0,9248 

k Ne Ano Ne Ne Ne Ano Ne 

γ-linolenová 

r 0,05915 -0,3160 -0,05359 0,3171 -0,1277 -0,02969 -0,1296 

P 0,5797 0,0029 0,6220 0,0028 0,2332 0,7812 0,2263 

k Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ne 
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Tabulka 26: Korelace obsahu kyseliny olejové, linolové a γ-linolenové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

olejová 

r 0,06271 0,08776 -0,1393 -0,1626 -0,1602 0,1166 0,1144 0,1727 0,06271 

P 0,5854 0,4448 0,2239 0,1549 0,1613 0,3093 0,3185 0,1306 0,5854 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

linolová 

r -0,05621 -0,01880 -0,01511 -0,05093 -0,02265 -0,01268 -0,01190 0,08227 -0,05621 

P 0,6250 0,8703 0,8956 0,6579 0,8440 0,9122 0,9176 0,4740 0,6250 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

γ-linolenová 

r 0,07717 0,1295 -0,1950 -0,2146 -0,1908 0,04958 0,04908 0,1742 0,07717 

P 0,5019 0,2583 0,0872 0,0592 0,0943 0,6664 0,6696 0,1272 0,5019 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 27: Korelace obsahu kyseliny arachové, dihomo-γ-linolenové a arachidonové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie 

matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

arachová 

r -0,06432 0,08898 -0,09885 -0,2242 0,1734 -0,06088 0,2077 

P 0,5470 0,4125 0,3624 0,0368 0,1042 0,5687 0,0508 

k Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

dihomo-γ-linolenová 

r -0,1591 0,02433 -0,1710 -0,2702 0,02073 -0,03279 0,03314 

P 0,1342 0,8230 0,1133 0,0114 0,8471 0,7590 0,7578 

k Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne 

arachidonová 

r 0,1094 -0,08968 -0,02992 0,08537 -0,04551 0,01348 -0,05247 

P 0,3046 0,4088 0,7832 0,4318 0,6719 0,8997 0,6253 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 



60 

 

 

 

 

Tabulka 28: Korelace obsahu kyseliny arachové, dihomo-γ-linolenové a arachidonové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

arachová 

r -0,1934 -0,1961 -0,1985 0,2411 0,2205 0,2140 -0,09886 -0,09764 -0,09209 

P 0,0898 0,0853 0,0815 0,0335 0,0524 0,0599 0,3892 0,3951 0,4226 

k Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 

dihomo-γ-linolenová 

r -0,1813 -0,1844 -0,1955 0,2267 0,2050 0,2174 -0,1517 -0,1517 -0,1057 

P 0,1123 0,1060 0,0863 0,0459 0,0718 0,0559 0,1848 0,1849 0,3572 

k Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne 

arachidonová 

r 0,04010 0,04318 0,07296 -0,1235 -0,1351 -0,1373 0,09437 0,09274 0,1421 

P 0,7274 0,7074 0,5256 0,2813 0,2382 0,2307 0,4112 0,4193 0,2147 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 29: Korelace obsahu kyseliny eikosapentaenové a dokosahexaenové s jednotlivými parametry indirektní kalorimetrie matky. 

 

Urea v moči 

za 24 hod (g/d) 

V (O2) 

(l/min) 

V (CO2) 

(l/min) 

RQ mREE (kcal/d) vREE (kcal/d) vREE (%) 

eikosapentaenová 

r 0,04500 0,06533 0,001811 -0,05224 0,1022 -0,1132 0,1608 

P 0,6736 0,5477 0,9867 0,6309 0,3404 0,2882 0,1323 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

dokosahexaenová 

r 0,05531 0,09646 0,04590 -0,03114 0,003503 -0,07626 0,04090 

P 0,6046 0,3741 0,6729 0,7747 0,9740 0,4750 0,7035 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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Tabulka 30: Korelace obsahu kyseliny eikosapentaenové a dokosahexaenové s hodnotami utilizace základních živin. 

 

Sach 

(g/den) 

Sach 

(kcal/den) 

Sach 

(%) 

Lip 

(g/den) 

Lip 

(kcal/den) 

Lip 

(%) 

Prot 

(g/den) 

Prot 

(kcal/den) 

Prot 

(%) 

eikosapentaenová 

r -0,02873 -0,01984 0,001739 0,08643 0,05630 0,03783 -0,04955 -0,04940 -0,06246 

P 0,8028 0,8631 0,9879 0,4518 0,6244 0,7423 0,6666 0,6676 0,5870 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

dokosahexaenová 

r -0,07132 -0,06409 -0,04693 0,04421 0,03223 0,001336 0,09911 0,09997 0,06669 

P 0,5349 0,5772 0,6832 0,7007 0,7794 0,9907 0,3880 0,3838 0,5618 

k Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 
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10 Diskuze 

V naší studii jsme sledovali antropometrické parametry kojících ţen ve čtyřech 

obdobích po porodu. Celkově měly ţeny průměrnou hmotnost před graviditou 

61,1 ± 9,6 kg a průměrnou hmotnost před porodem 74,6 ± 10,6 kg. Během gravidity byl 

tedy průměrný nárůst hmotnosti 13,5 ± 4,6 kg. Maminky po porodu postupně hmotnost 

ztrácely. Ve 4 týdnech po porodu byl rozdíl hmotnosti současné a před graviditou 

4,31 ± 4,72 kg, na konci sledovaného období 1,25 ± 4,08 kg. Většina maminek se vrátila 

ke své původní hmotnosti před graviditou, některé zaznamenaly dokonce ještě větší 

hmotnostní úbytek. Ze studie Kathryn G. Dewey (Dewey, 1998) vyplývá, ţe pozvolná 

ztráta hmotnosti (do 2 kg za měsíc) nemá nepříznivý vliv na laktaci, resp. na objem mléka.  

Stejně jako tělesná hmotnost klesalo i mnoţství tuku v těle (jak v %, tak v kg) a 

sniţovaly se i hodnoty tkáně tuku prosté, povrch těla i BMI. Naše výsledky jsou 

srovnatelné s jinými studiemi (Barbosa, 1997; Butte, 1999). Odlišnosti v jednotlivých 

parametrech však nebyly dle ANOVA-testu statisticky významné na rozdíl od zahraničních 

studií. 

Antropometrické parametry měřené u dětí ukázaly přírůstek hmotnosti i délky a 

stejně tak se zvyšovalo i mnoţství tuku v těle a mnoţství tkáně tuku prosté. Nárůst 

hmotnosti v g, nárůst mnoţství tuku v g a nárůst tkáně tuku prosté v g byly statisticky 

významné (ANOVA, P < 0,0001). 

Z naměřených hodnot indirektní kalorimetrie stojí za povšimnutí, ţe mnoţství urey 

v moči za den během laktace rostlo, a to statisticky významně (ANOVA, P = 0,0445). 

Respirační koeficient v průběhu měřených období mírně kolísal, ale hodnoty se statisticky 

nelišily. V zahraničních studiích vyšly hodnoty respiračního koeficientu nejednoznačně – 

v jedné studii se během laktace sniţoval (Spaaij, 1994), v jiných zůstával stejný jako 

během těhotenství (van Raaij  1991; Frigerio, 1991). 

Měřený klidový metabolizmus v kcal/den se v naší studii taktéţ statisticky 

významně neměnil, vypočítaný klidový metabolizmus v kcal/den mírně klesal a 

vypočítaný klidový metabolizmus v % kolísal, ale rozdíly nebyly statisticky významné. 

Výsledky ze zahraničních studií nebyly jednoznačné. Některé studie ukázaly u kojících ţen 

během laktace zvýšení bazálního metabolizmu (Sadurskis, 1988; Spaaij, 1994), jiné pak 

zaznamenaly nezměněný stav (Butte, 2001; Goldberg, 1991; Illingworth, 1986; Motil, 
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1990; Schutz, 1980) a další studie uvedly pokles bazálního metabolizmu během laktace 

(Blackburn, 1976; van Raaij, 1991). 

Utilizace sacharidů se během laktace zvyšovala, ne však lineárně. Ve třetím měsíci 

po porodu byla vyšší, neţ v měsíci šestém. V posledním měřeném období pak byla 

nejvyšší. Utilizace lipidů byla nejvyšší na začátku laktace a postupně klesala. Utilizace 

proteinů naopak postupně stoupala. Zvýšenou utilizaci sacharidů zaznamenala i studie 

Butte a kol. (1999). 

Dále jsme sledovali sloţení mateřského mléka a vztah jednotlivých sloţek 

k ostatním měřeným hodnotám. Obsah retinolu v mateřském mléce během laktace 

postupně klesal, a to statisticky významně (ANOVA, P = 0,0003). Mezi mnoţstvím 

retinolu v mateřském mléce jsme nalezli signifikantní korelaci s váhou kojence a 

s mnoţstvím FFM u kojence; obě hodnoty byly ve vztahu nepřímé úměry. Hladina 

α-tokoferolu v měřených obdobích nepravidelně kolísala a negativně korelovala 

s hmotností matek před graviditou, se současnou hmotností matek, s obsahem FFM v kg, 

s povrchem těla a s vypočítaným REE v kcal/den. Stejně jako ve studii Tokusoglu a kol. 

(2008) jsme nenalezli vztah mezi BMI matek a hladinou vitamínů v jejich mléce. 

Počet somatických buněk v mateřském mléce postupně rostl, hodnoty se však 

významně statisticky nelišily. V tomto případě byla nalezena negativní korelace 

s respiračním koeficientem a s utilizací sacharidů v % a pozitivní korelace s utilizací lipidů 

(g/den, kcal/den, %). 

Mnoţství tuku v mateřském mléce během měření rostlo, ale ne pravidelně. 

Nejmenší obsah tuku byl v mateřském mléce ve třetím měsíci po porodu 

(3,601 ± 1,378 g/100g), největší v měsíci devátém (4,734 ± 1,815 g/100g). Průměrný 

obsah tuku v mléce je srovnatelný s hodnotou ve studii Hartmanna a kol. (1998). 

Jednotlivé průměry se lišily statisticky významně (ANOVA, P = 0,0337). Statisticky 

významnou negativní korelaci jsme zjistili pouze mezi mnoţstvím tuku v mateřském mléce 

a výškou matky a pozitivní korelaci pouze mezi mnoţstvím tuku v mléce a hmotností 

kojence. Nepotvrdily jsme tedy závěry ze zahraničních studií (Barbosa, 1997; Brown, 

1986; Prentice, 1981; Perez-Escamilla, 1995; Villalpando, 1992; Villalpando, 2001), kde 

byla koncentrace tuku v mateřském mléce pozitivně spojena s tělesným tukem matky. 

Obsah bílkovin v měřených vzorcích mléka postupně klesal, a to signifikantně 

(ANOVA, P < 0,0001). Koncentrace bílkovin v mateřském mléce negativně korelovala 
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s hmotností kojence, dále pak s mnoţstvím tuku u kojence (g, %) a s mnoţstvím FFM v g. 

Další negativní korelace bílkovin byla statisticky významná u hladiny urey v moči 

za 24 hod v g/den a u utilizace proteinů (g/den, kcal/den, %). 

Koncentrace laktózy byla v mateřském mléce nejvyšší ve 4. týdnu po porodu, dále 

se téměř nelišila. Obdobně se pohybovaly i hodnoty mnoţství sušiny prosté tuku. Obsah 

sušiny byl opět nejvyšší na začátku laktace, ve 3. měsíci po porodu nepatrně klesl a poté 

zase mírně stoupal. Koncentrace cholesterolu v mateřském mléce během laktace kolísala. 

Podle ANOVA-testu nejsou poslední jmenované hodnoty významně statisticky odlišné. 

Obsah laktózy a mnoţství sušiny tuku prosté významně nekorelovaly s ţádným 

z hodnocených parametrů. Obsah sušiny v mateřském mléce negativně koreloval s výškou 

matky. U koncentrace cholesterolu v mléce jsme naopak zaznamenali více korelací, a to 

s hmotností matky před graviditou, hmotností matky před porodem, současnou hmotností 

matky, výškou matky, FFM v kg, povrchem těla matky, vypočítaným REE matek 

v kcal/den a procentem tuku u dětí. Všechny korelace byly ve vztahu nepřímé úměry. 

Obsah jednotlivých mastných kyselin v mateřském mléce se většinou měnil 

nepravidelně. Tyto variace mohly být ovlivněny relativním podílem lipidů a sacharidů 

ve stravě, obsahem mastných kyselin ve stravě, energetickou bilancí matky a zásobami 

tělesného tuku v těle matky (Villalpando, 2001). Výjimku tvořil průměrný obsah kyseliny 

myristové, který během laktace významně rostl (ANOVA, P < 0,0001). Koncentrace 

kyseliny olejové postupně klesala, ne však signifikantně (ANOVA, P = 0,0528). A hladina 

kyseliny dihomo-γ-linolenové se statisticky významně sniţovala (ANOVA, P < 0,0001). 

Poměrné zastoupení jednotlivých mastných kyselin v mateřském mléce odpovídá 

zahraničním studiím (Fidler, 2000; Gibson, 1980; Chulei, 1995; Ribeiro, 2008). 

Korelace obsahu jednotlivých mastných kyselin s ostatními hodnotami jsou 

následující: Obsah kyseliny kaprinové v mateřském mléce negativně koreloval s nárůstem 

hmotnosti v graviditě a s utilizací sacharidů v %. Obsah kyseliny laurové koreloval 

s nárůstem hmotnosti v graviditě negativně a s rozdílem hmotnosti současné a 

před graviditou pozitivně. Obsah kyseliny laurové souvisel rovněţ přímo úměrně 

s hmotností kojence. 

Signifikantní negativní korelaci jsme dále nalezli mezi obsahem kyseliny myristové 

a nárůstem hmotnosti v graviditě. Ve vztahu přímé úměry byla nalezena spojitost 
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s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou, výškou matky, hmotností kojence v g, 

mnoţstvím tuku v g v těle kojence a mnoţstvím FFM v g u kojence. 

Obsahy kyseliny myristolejové, pentadecylové a palmitové v mateřském mléce 

nepřímo úměrně korelovaly pouze s věkem matky. Mnoţství kyseliny palmitolejové 

v mateřském mléce korelovalo pozitivně s tělesným povrchem, negativně s obsahem urey 

v moči za 24 hod v g/den, pozitivně s vypočítaným REE v kcal/den a negativně s utilizací 

proteinů v %. Obsah kyseliny margarinové přímo úměrně souvisel s utilizací proteinů 

(g/den, kcal/den, %). Naopak negativní korelace byla nalezena mezi obsahem kyseliny 

stearové a kg FFM u matky. 

Obsah kyseliny olejové v mateřském mléce pozitivně koreloval s nárůstem 

hmotnosti v graviditě a nepřímo úměrně s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou a 

s hmotností kojence v g. 

Mnoţství kyseliny linolové v mateřském mléce souviselo nepřímo úměrně s váhou 

matky před graviditou, váhou před porodem a současnou hmotností matky. Další negativní 

korelaci této hodnoty jsme nalezli s obsahem tuku v těle matky (%, kg), s tělesným 

povrchem matky, s objemem vydechovaného O2 a s vypočítaným REE v kcal/den. 

Uvedený vztah mezi obsahem tuku v těle matky a mnoţstvím kyseliny linolové 

neodpovídal závěrům studie Villalpando a kol. (2001), kde ţeny s niţším mnoţstvím 

tělesného tuku sekretovaly méně kyseliny linolové do mléka. 

Statisticky významná negativní korelace byla nalezena mezi obsahem kyseliny 

γ-linolenové a objemem vydechovaného O2. Mezi obsahem této kyseliny a respiračním 

koeficientem jsme nalezli naopak vztah přímé úměry. S respiračním koeficientem 

negativně koreloval obsah kyseliny arachové, u které však byla nalezena pozitivní korelace 

s utilizací lipidů v g/den. 

Statisticky významné vztahy jsme shledali u obsahu kyseliny dihomo-γ-linolenové. 

Negativně koreloval s rozdílem hmotnosti současné a před graviditou, s výškou matky, 

dále s respiračním koeficientem, s hmotností kojence, obsahem tuku u kojence (%, g) 

a mnoţstvím FFM v g. Pozitivní korelace byla nalezena s utilizací lipidů v g/den. 

Nepřímo úměrně koreloval obsah kyseliny arachidonové v mateřském mléce 

s hmotností kojence a s mnoţstvím FFM u kojence. Obsah kyseliny eikosapentaenové 

významně koreloval s nárůstem hmotnosti v graviditě nepřímo úměrně a s rozdílem 

hmotnosti současné a před graviditou přímo úměrně. Obsah kyseliny dokosahexaenové 
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pozitivně koreloval ze sledovaných veličin pouze s rozdílem hmotnosti současné 

a před graviditou. 

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

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

myristové a hmotností kojence v g (r = 0,4779), obsahem kyseliny myristové a mnoţstvím 

FFM u kojence v g (r = 0,4094), mnoţstvím kyseliny dihomo-γ-linolenové a hmotností 

kojence v g (r = -0,5389), mnoţstvím kyseliny dihomo-γ-linolenové a obsahem tuku 

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

u kojence v g (r = -0,4680) a mezi obsahem kyseliny eikosapentaenové a rozdílem 

hmotnosti současné a před graviditou (r = 0,3986). 

Sloţením mateřského mléka se zabývala řada zahraničních studií. Závěry z těchto 

studií však nejsou jednoznačné. Většina studií zkoumala obsah tuku v mateřském mléce a 

skladbu jednotlivých mastných kyselin. Dle studie Hartmanna a kol. (1998) tvořil tuk 

přes polovinu energetického obsahu mateřského mléka, ale byla to nejvíce variabilní 

sloţka. Celkové mnoţství tuku v mateřském mléce se podle studie Chulei a kol. (1995) 

významně nelišilo, ale zastoupení mastných kyselin bylo různé. Studie Chulei a kol. (1995) 

a Fidlera a kol. (2000) uvedly, ţe sloţení mastných kyselin v mateřském mléce je 

ovlivněno především stravou matky. Ve studii Tokusoglu a kol. (2008) dospěli vědci 

k závěru, ţe obsah lipidů v mléce se stravou příliš nesouvisel a byl více ovlivněn tělesnou 

kompozicí matky. Studie Villalpanda a kol. (2001) pak uvedla, ţe na sloţení mastných 

kyselin mělo vliv více faktorů, především relativní podíl lipidů a sacharidů ve stravě, obsah 

mastných kyselin ve stravě, energetická bilance matky a zásoby tělesného tuku v těle 

matky. Z energetického hlediska byla laktace dle studie Butte a kol. (2005) primárně 

pokryta z příjmu stravy, neboť mobilizace energetických zásob z tkání byla jen mírná. 

Zásoby tuku z tkání mohly pokrýt část energie potřebné k syntéze mateřského mléka, jejich 

vyuţití však záviselo na nutričním stavu matky a přírůstku hmotnosti během těhotenství. 

Význam antropometrických parametrů zhodnotila studie Johnsona a kol. (1994). 

Zde však byly antropometrické parametry matky sledovány jako důleţitý ukazatel 

pro určení tělesných parametrů narozených dětí. 

Z našich naměřených a zpracovaných hodnot vyplynulo, ţe nejdůleţitějšími 

sloţkami mateřského mléka vzhledem ke vztahu k ostatním měřeným parametrům jsou 

bílkoviny, kyselina myristová (14:0), kyselina dihomo-γ-linolenová (20:3 ω-6) a kyselina 
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eikosapentaenová (20:5 ω-3). Zastoupení jednotlivých komponent mateřského mléka 

nakonec souviselo významně s hmotností a mnoţstvím tuku a FFM v těle kojence více neţ 

s dalšími antropometrickými parametry či bazálním metabolizmem matky. Pro uvedení 

jednoznačných závěrů je však třeba ještě dalšího výzkumu. 
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11 Závěr 

V naší studii jsme sledovali antropometrické parametry matek, antropometrické 

parametry kojenců, parametry indirektní kalorimetrie matek a sloţení mateřského mléka 

ve čtyřech obdobích po porodu. Následně jsme hledali vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

sloţkami mateřského mléka a ostatními hodnotami.  

Ţeny po porodu postupně ztrácely hmotnost. Většina z nich se vrátila ke své 

původní hmotnosti před graviditou, některé zaznamenaly dokonce ještě větší hmotnostní 

úbytek. Stejně jako tělesná hmotnost klesalo i mnoţství tuku v těle a sniţovaly se i hodnoty 

tkáně tuku prosté, povrch těla i BMI. 

Antropometrické parametry dětí ukázaly naopak zvyšování hmotnosti, délky, 

mnoţství tuku v těle a mnoţství tkáně tuku prosté. Nárůst hmotnosti, mnoţství tuku v g 

a tkáně tuku prosté byly statisticky významné (ANOVA, P < 0,0001). 

Z hodnot indirektní kalorimetrie statisticky významně rostlo pouze mnoţství urey 

v moči za den (ANOVA, P = 0,0445). Rozdíly v hodnotách klidového metabolizmu nebyly 

statisticky významné. Utilizace sacharidů se během laktace nelineárně zvyšovala. Utilizace 

lipidů postupně klesala. Utilizace proteinů naopak postupně stoupala.  

Dále jsme sledovali sloţení mateřského mléka a vztah jednotlivých sloţek 

k ostatním měřeným hodnotám. Statisticky významně klesal obsah retinolu v mateřském 

mléce (ANOVA, P = 0,0003). Mnoţství 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 sniţovala (ANOVA, P < 0,0001).  

Nejdůleţitější 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 mnoţstvím FFM u kojence 

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

mezi obsahem tuku u kojence v % a mnoţstvím kyseliny dihomo-γ-linolenové 

(r = -0,4472) a nakonec mezi rozdílem hmotnosti současné a před graviditou a koncentrací 

kyseliny eikosapentaenové (r = 0,3986). 
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Z naměřených hodnot vyplynulo, ţe důleţitými sloţkami mateřského mléka 

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

kyselina dihomo-γ-linolenová a kyselina eikosapentaenová. Závěrem lze říci, ţe sloţení 

mateřského mléka souviselo významně s hmotností a mnoţstvím tuku a FFM v těle 

kojence více neţ s dalšími antropometrickými parametry či bazálním metabolizmem 

matky. Je však potřeba provést ještě další výzkum, aby bylo moţné uvést jednoznačné 

závěry. 
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12 Souhrn 

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

měsíců ţivota. Pro zdravý růst a vývoj je důleţitá kvalita i kvantita mateřského mléka. 

Laktaci a především sloţení 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 sloţení mateřského mléka 

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

mezi jednotlivými sloţkami mateřského mléka a ostatními měřenými hodnotami.  

Ze sledovaných hodnot se statisticky významně projevil nárůst hmotnosti kojence, 

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

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

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

mléce (ANOVA, P = 0,0003). Mnoţství 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 sniţovala (ANOVA, P < 0,0001).  

Nejdůleţitější 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  mnoţstvím FFM u kojence 

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

mezi  obsahem tuku u kojence v % a mnoţstvím 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, ţe důleţitými sloţkami mateřského mléka 

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

kyselina dihomo-γ-linolenová a kyselina eikosapentaenová. Závěrem lze říci, ţe sloţení 

mateřského mléka souviselo významně s hmotností a mnoţstvím tuku a FFM v těle 

kojence více neţ s dalšími antropometrickými parametry či bazálním metabolizmem 
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matky. Je však potřeba provést ještě další výzkum, aby bylo moţné uvést jednoznačné 

závěry. 
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13 Abstract 

Breast milk is the ideal first food for infants for the first six months of their life. 

Healthy growth and development of infants depend on the quality and the quantity 

of human milk. Lactation, particularly milk composition, may be influenced by various 

factors such as maternal body composition, maternal energy balance, physiological events 

in the mother, genetic factors, parity, duration of pregnancy, stage of lactation, then 

for example socioeconomic status, maternal diet and individual needs of breast-fed infants. 

In our study, we examined mothers’ anthropometric parameters, anthropometric 

parameters of breast-fed infants, mothers’ indirect calorimetry and the composition 

of breast milk in four different periods postpartum. The aim of our study was to determine 

the interactions between the various components of breast milk and other measured 

parameters. 

In our study, we found that the weight gain in breast-fed infants, the fat mass gain 

(in g) and the fat free mass gain were significant (ANOVA, P < 0,0001). The 24-hour 

content of urea in urine as a parametr of indirect calorimetry increased significantly 

(ANOVA, P = 0,0445). The retinol concentration in breast milk decreased significantly 

(ANOVA, P = 0,0003). The fat concentration in human milk increased irregularly but 

significantly (ANOVA, P = 0,0337). The protein content in milk samples decreased 

significantly (ANOVA, P < 0,0001). The average concentration of myristic acid increased 

significantly during lactation (ANOVA, P < 0,0001). And the amount of dihomo-γ-linoleic 

acid decreased significantly (ANOVA, P < 0,0001). 

The most important correlation with P-value ˂ 0,0001 was found between the infant 

weight and the protein concentration (r = -0,5261), the myristic acid content (r = 0,4779) 

and the dihomo-γ-linolenic acid level (r = -0,5389), between the FFM in infants and 

the myristic acid content (r = 0,4094) and the dihomo-γ-linolenic acid content 

(r = -0,4680), between the infant fat concentration (in %) and the dihomo-γ-linolenic acid 

content (r = -0,4472) and finally between the difference of current weight and weight 

before gravidity and the eicosapentaenoic acid level (r = 0,3986). 

In our study, we found, that the most important components of breast milk 

regarding to other measured parameters were proteins, myristic acid, dihomo-γ-linolenic 

acid and eicosapentaenoic acid. In conclusion, the composition of breast milk correlated 

significantly with weight, fat content and fat free mass in the infants more than with 
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maternal anthropometric parameters or basal metabolic rate. Further research is required to 

present clear conclusions. 
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15 Použité zkratky 

zkratka vysvětlení zkratek český význam 

BMI body mass index váhově-výškový index 

BMR basal metabolic rate bazální metabolizmus 

FFM fat free mass tkáň prostá tuku 

FM fat mass tuková hmota 

HDL high-density lipoprotein lipoprotein o vysoké hustotě 

LDL low-density lipoprotein lipoprotein o nízké hustotě 

PSB  počet somatických buněk 

REE resting energy expenditure klidový metabolizmus 

RQ respiratory quotient respirační koeficient 

STP  sušina tuku prostá 

TEE total energy expenditure celkový energetický výdej 
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