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1. Úvod 

Těhotenství i šestinedělí patří ke zcela normálním údobím ţivota ţeny, na něţ je její 

organismus dobře připraven. Energetické, psychické a fyzické zatíţení, se kterým se musí 

ţena v tomto období vyrovnat, je ovšem větší neţ obvykle. Organismus těhotné musí 

zajistit výţivu plodu nutnou pro jeho správný fyziologický vývoj. Kromě růstu plodu 

dochází i ke zvětšování některých částí ţenského těla, zejména dělohy, prsou, tukové 

tkáně, ochranných a podpůrných tkání a samotné hmotnosti nastávající matky. Zvyšuje se i 

mnoţství krve v těle, mnoţství hormonů, které úzce souvisí s metabolismem, ukládáním a 

vyuţíváním cukrů a tuků a dodávaných nutrientů. Vystupňovaný energetický 

metabolismus matky má za následek i větší tvorbu kyselých zplodin, které musí matka 

vylučovat nejen za sebe, ale i za plod. Z tohoto důvodu je těhotenství dynamický aerobní 

stav, který je spojen s  nárůstem svalové a tkáňové hmoty, vyţadujícím potřebnou dávku 

energetických zásob pro správný fyziologický růst a vývoj plodu a průběh celého 

těhotenství. 
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2 Cíl studie 

 

Posouzení energetického stavu nastávajících matek lze sledovat pomocí základních 

energetických parametrů, celkového energetického výdeje TEE a bazálního metabolismu 

BMR, odráţejících celkové změny v těhotenském metabolismu. Studie těchto 

energetických faktorů z dostupných pramenů nebyla doposud v České republice 

provedena. Na základě publikovaných výsledků zahraniční literatury lze porovnat celkový 

energetický výdej a další energetické parametry se získanými výsledky naší studie 

sledovaných těhotných ţen. Cílem této práce bylo stanovit celkový energetický výdej u 

gravidních ţen v průběhu těhotenství a porovnat výsledky se zahraničními studiemi. 
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Teoretická část  

3. Energetický metabolismus v těhotenství 

 

Během těhotenství a laktace se zvyšují energetické poţadavky těhotné ţeny za účelem 

pokrytí všech energetických výdajů spojených s vývojem a růstem plodu, s fyziologickými 

změnami tkání, proporcí ţenského těla (placenta, mléčné ţlázy). 

3.1  Energetické náklady, potřeby během těhotenství 

 

Původní doporučení energetických poţadavků těhotným a laktujícím ţenám byly zaloţeny 

na hodnotách z roku 1980 Hytten a Chamberlain, 1980, tj. 335 MJ (80 000 kcal) po celou 

dobu trvání těhotenství, respektive 1,2 MJ/den (285 kcal/den). Porovnání jednotlivých 

výsledků jsou znázorněna v následujícím přehledu. 

 

Tabulka č. 1 Doporučení FAO/WHO/UNU těhotným ženám ve srovnání s parametry 

UK, USA, Nizozemí 

 

Doporučení 

Stupeň 

těhotenství 

(trimestry) 

Nárůst 

(MJ/den) 

Celkově po 

celou dobu 

těhotenství 

(MJ) 

 

Poznámka 

 

FAO/WHO/UNU 

I, II, III 1.20 336  

I, II, III 0.84 235 Ženy s redukovanou 

aktivitou 

 

 

UK 

 

 

III 

 

 

0.80 

 

 

74 

Ženy s nízkou váhou, 

ženy, které aktivitu 

nesnížily mohou mít 

vyšší nároky 

 

USA (IOM) II, III 1.25 233  

NIZOZEMÍ I, II, III 0.60 168 Předpoklad snížení 

fyzické aktivity 

Za pouţití dat z FAO/WHO/UNU (1985), COMA (1991), IOM (1990) 

 

Matematické vyjádření komponent energetických nákladů, nutných pro správný 

fyziologický průběh těhotenství je schématicky znázorněn pomocí následujícího příkladu. 
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(energ.potřeb, MJ) (E komponenty gravidity) +  (E zisk tuku)+  (E navýšení bazálního metabolismu) 

 

Kde (E komponenty gravidity) = 42 MJ (včetně 400 g fetálního tuku); 

- Energie potřebná pro tvorbu mateřských komponent- zahrnují plod, nárůst objemu 

a mnoţství mateřských orgánů – dělohy, prsou  

 

 (E zisk tuku) = 2.5 kg × 39 kJ/g (energetický ekvivalent tuku)= 98 MJ  

- Energie potřebná pro nárůst tukové sloţky u matky. Hodnoty jsou rozdílné, 

v závislosti na předtěhotenském energetickém stavu, ale i na energetickém příjmu 

během těhotenství a celkovém zisku tukové sloţky 

 

 ( E navýšení bazálního metabolismu) = 160 MJ. 

- Energie potřebná pro navýšení hodnot bazálního metabolismu, nárůst je odrazem 

vyšší metabolické aktivity jednotlivých orgánů v závislosti na zvýšené syntéze 

podpůrných tkání 

Celkově energetické potřeby těhotenství činí 300 MJ, ekvivalentní k 1.07 MJ/den. Jedná se 

o nárůst energie nad hodnoty energetických potřeb negravidních, nelaktujících ţen. 

 

Jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na sledovaných subjektech, na jejich pře-

těhotenských hodnotách (antropometrické rozdíly: hmotnost, výška, energetický status, 

ţivotní podmínky, zvyky) a podmínkách získanými v průběhu těhotenství – energetický 

příjem, nárůst hmoty, váhový přírůstek, ţivotní parametry, okolní prostředí. Všechny tyto 

faktory ovlivňují energetické potřeby a následná doporučení k zajištění nejoptimálnějších 

podmínek fyziologického průběhu těhotenství. Nelze tedy přesně stanovit jednotlivá 

energetická doporučení, odráţí se individualita kaţdého sledovaného jedince v závislosti 

na zeměpisných krajích a ţivotních podmínkách, ve kterých se nachází. 

 

Celková energetická potřeba může být rozdělena do 3 částí 

- Nutné energetické náklady na komponenty gravidity 

Poţadavek energie pro plod, dělohu a prsa. Orgány, které během těhotenství zvyšují svůj 

energetický obrat. Nutná potřeba energie je malá, přibliţně 45 MJ (Hytten et Chamberlain, 

1980) 

- Náklady spojené s tvorbou mateřské tukové zásoby 
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Energie odpovídající optimálnímu nárůstu 3,35 kg, dle doporučení RDA (Recommended 

Dietary Allowances, 1989), činí 130 MJ. Můţe se lišit dle zeměpisných šířek, autorů, 

institucí provádějících konkrétní studie. 

- Energie nově syntetizovaných tkání související s fyziologickou adaptací v 

těhotenství 

Jedná se o energii vydanou v souvislosti s nárůstem bazálního metabolismu nově vzniklých 

tkání. Je stanovena, na základě spotřebovaného kyslíku tkáněmi, na hodnotu 150 MJ 

(Hytten F, Chamberlain, 1980) 

Celková suma všech 3 komponent činí 325 MJ, 1200 kJ/den po celou dobu těhotenství. 

Tyto hodnoty byly brány jako základní energetické potřeby určené gravidním ţenám. 

Světová zdravotnická organizace, sekce FDA (Food and Agriculture Organization), 

odvodila energetickou potřebu 1200 kJ/denně. Doporučení organizace IOM (Institute of 

Medicine) nabývá vyšších hodnot, 1250 kJ/d, 233 MJ. Diference mezi doporučenými 

hodnotami a parametry IOM je z důvodu vazby hodnot IOM jen na druhý a třetí trimestr 

těhotenství. 

 

3.1.1. Energetické náklady spojené s nárůstem tkáňové hmoty 

3.1.1.1.  Nárůst celkové hmotnosti těhotné ženy 

Doporučené hodnoty nárůstu hmotnosti nastávající matky v těhotenství má dlouhou historii 

pochyb, odlišností a odhadů. Po dlouhá léta nebyla stanovena přesná data týkající se 

těhotenství. Původní doporučené postupy, z roku 1970 vydané Mezinárodní vědeckou 

akademií uváděly hmotnostní přírůstek 10,9 kg, bez ohledu na před-gravidní status 

(hmotnost, velikost, nutriční stav) těhotné ţeny. 

FAO/WHO/UNU (Food and Agriculture Organization, World Health Organization, United 

Nations University) v roce 1985 doporučila váhový přírůstek u primipary bez dietních 

restrikcí 12,5 kg (váhově zahrnuto: plod, amniální tekutina, placenta, fyziologické změny 

tkání těhotné ţeny tj. zvětšení objemu krve, plasmy, prokrveni tkání – dělohy, prsních ţláz, 

nahromadění tuku). Podobně se snaţili získat standardy i Hytten and Chamberlain,1980, 

kteří stanovili hodnoty přírůstku hmotnosti 12,5 kg (0,925 kg proteiny, 3,8 kg tuky, 7,8 kg 

voda). Tyto parametry se staly srovnávacím modelem, doporučeným základem pro další 
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studie, např. Butte et Wong, 2004, kteří tyto hodnoty povaţovaly za standard celkového 

nárůstu hmotnosti gravidní ţeny. 

Důsledek niţšího přírůstku můţe mít negativní dopad na plod, jeho retardaci či jiné 

patologické poškození vyvíjejícího se plodu. Vyšší přírůstek koreluje s vyšší porodní 

hmotností dítěte a těhotenskými (anatomickými) změnami. Tento zahraniční předpoklad 

byl přehodnocen a opraven na skutečnost, ţe porodní hmotnost dítěte se mění v závislosti 

na počáteční hmotnosti matky, nikoli na celkovém nárůstu hmotnosti během těhotenství 

(Hronek et al, 1999). Bylo prokázáno, ţe váha ţeny před graviditou značně ovlivňuje váhu 

porozeného dítěte, tj.štíhlá ţena porodí dítě menších rozměrů neţ ţena váhově těţší, u 

kterých se rodí děti s vyšší porodní váhou a větších rozměrů. Dle BMI lze odhadnout 

váhový přírůstek budoucí matky (tabulka č. 3). Je také prokázáno, ţe váhový přírůstek je 

mnohem vyšší u ţen štíhlých neţ u ţen, které měly před těhotenstvím váhu vyšší (Hronek 

et al, 1999). 

 

Nárůst hmoty během těhotenství zahrnuje  

- Nárůst tukových rezerv matky 

- Komponenty těhotenství (fetus, placenta, amniální tekutina) 

- Hypertrofované tkáně mateřských orgánů (děloha, prsa, krev, extracelulární a 

extravaskulární tekutina) 

Podrobný přehled všech parametrů měnících se během těhotenství zaznamenal Hytten et 

al,1991 ve studii, tabulka č. 2  
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Tabulka č. 2 Lokalizace ukládání proteinů a tukových zásob a vody během 

těhotenství a energetické potřeby pro jednotlivé složky získané ze studie žen 

s parametry: přírůstek hmotnosti 12,4 kg, porodní hmotnost dítěte 3,3 kg.          

(Prentice et al, 2004) 

 

Lokalizace 

 

 

Přírůstek hmotnosti (g) Energetická potřeba 
a
 (kJ )

b
 

Proteiny Tuk Voda Celkově Proteiny Tuk Celkově 

Fetus 440 440 2414 3294 12760 20240 33000 

Placenta 100 4 540 644 2900 184 3084 

Amniální 

tekutina 

3 0 792 795 87 0 87 

Děloha 
c
 166 4 800 970 4814 184 4998 

Prsa 81 12 304 397 2349 552 2901 

Krev 135 20 1287 1442 3915 920 4835 

Voda 
d
 0 0 1496 1496 0 0 0 

Subtotal 925 480 7633 9038 26825 22080 48905 

Tukový 

nárůst
e
 

67 2676 602 3345 1943 123096 125039 

Celkově 992 3156 8235 12383 28768 145176 173944 

a
 Předpokládaná energie potřebná k syntéze a ukládání –energetické ekvivalenty: 29 kJ/g 

pro proteiny a 46 kJ/g pro tuk. Pozdější předpoklady pro tuk byly zredukovány na 39 kJ/g. 

b
 Hodnoty publikované Hytten, 1991. 

c
 Děloha bez zastoupení krve 

d
 Extracelulární, extravaskulární voda (předpoklad: bez generalizovaných otoků) 

e
 Tukové zásoby jsou vypočítány na základě rozdílu celkové získané hmotnosti a 

hmotností jednotlivých těhotenských komponent (plod, placenta, amniální tekutina, děloha, 

prsa, atd.). Hytten předpokládal zisk 100% tuku, podrobnější studie Garrowa z roku 1978 

(Prentice et al, 2004) předpokládá, ţe nárůst tukové hmoty je sloţen z 80% tuku, 18% vody 

a 2% proteinů. 
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Proteiny jsou uloţeny především v plodu (44%), dále v děloze (17%), v krevní sloţce 

(14%), v placentě (10%) a prsou (8%). V porovnání s tukovými zásobami, ty se především 

uskladňují v mateřské tukové tkáni (aţ 85%), v plodu 14%. 

 

a) Vliv BMI (body mass indexu, kg/m
2
) na hmotnostním přírůstku 

 

Doporučení Evropského společenství odhadují ţádoucí hmotnostní přírůstek na základě 

BMI před začátkem těhotenství (tedy v závislosti na hmotnosti před graviditou) v 

následující tabulce hodnot (IOM, 1990) 

 

Tabulka č. 3 Doporučené hodnoty váhového přírůstku (kg) v těhotenství na 

předtěhotenském BMI (kg/m
2
) 

 

BMI (kg/m
2
) Váhový zisk (kg) 

pro ţeny s BMI 18,5-19,9 má činit 12,5-18,0kg 

 

pro ţeny s BMI 20,0-25,9 

 

má činit 11,4-16,0kg 

 

pro ţeny BMI 25,9-29,0 má činit 7,0-11,5 kg 

 

u ţen s BMI > 29,0 má činit >= 6 kg 

  

 

O zmapování této situace se pokusila skupina vědců objasnit vliv BMI (body mass index) 

na stav hmotnosti získané v průběhu fyziologického těhotenství. V roce 1990 IOM 

(Institute of Medicine) publikovalo zjištění, ţe pre-gravidní BMI (obsahující komponenty 

hmotnosti a výšky) ovlivňují přírůstek hmotnosti v následujícím těhotenství, např. ţeny 

jejichţ BMI přesahoval hodnoty vyšší neţ 26,0 měly mnohem menší váhový přírůstek neţ 

ţeny s niţším BMI.  

Původní doporučení váhového přírůstku, z roku 1970 předpokládalo zisk 10,9 kg 

Na základě studie Butte et Wong, 2004 byl pozorován vliv BMI u skupin gravidních ţen 

na přírůstku hmotnosti během jednotlivých týdenních intervalech v těhotenství. Jsou zde 

odlišnosti oproti doporučovaným standardům IOM, podrobněji následující tabulka č.4. 

Hodnoty vztahující se nad doporučené parametry váhového přírůstku dle doporučení IOM 

činily +18%,+35% a +100% u skupin ţen s nízkým, normálním a vysokým BMI. Ţeny 

vstupující do těhotenství, v této studii, vykazovaly mnohem větší váhový přírůstek neţ 

bylo dle standardních doporučení předpokládáno, podrobnosti následující tabulka č. 4 
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Tabulka č. 4 Nárůst hmotnosti (kg) vlivem týdnů těhotenství a BMI (kg/m
2
) 

(Butte et Wong, 2004) 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

Bazální 

hodnota 

0 t. 

Týdny těhotenství 

9 t. 22 t. 36 t. 

Hmotnost +/- SD (kg) 

Nízký BMI 49.9 ± 3.9 51.9 ± 5.5 57.7 ± 4.8 63.0 ± 4.7 

Normální BMI 59.3 ± 6.0 60.2 ± 6.4 65.1 ± 7.4 72.2 ± 8.4 

Vysoký BMI 77.3 ± 10.2 81.8 ± 11.2 85.8 ± 10.4 93.8 ± 10.1 

Hodnoty váhového přírůstku (kg) v závislosti na BMI (kg/m
2
) 

BMI (kg/m
2
) Váhový přírůstek +/- SD (kg) Doporučení dle IOM (1990 

Nízký BMI  15,0 +/- 3,8 12.5–18
 
kg 

Normální BMI  14,5 +/- 4,5 11.5–16 kg 

Vysoký BMI  17,9 +/- 5,4 7.0–11.5
 
kg 

 

+/-SD směrodatná odchylka  

 

Rozdílné výsledky jsou specifickou individualitou kaţdé ţeny. Nelze tedy přesně stanovit 

hodnoty, kterých by ţeny měly dosáhnout, je to jen teoretický podklad k odhadu 

předpokládaných optimálních hodnot, zajišťujících správný fyziologický průběh 

těhotenství. Je mnoho parametrů podílející se na diferencích sledovaných hodnot, např. 

různé socioekonomické postavení ţeny, odlišné kulturální, ţivotní podmínky, energetický 

status ţeny, populační rozdíly, ekonomické zázemí, geografické rozdíly a mnoho dalších. 

Tyto parametry jsou jedny z mnoha ovlivňujících faktorů přizpůsobení energetického 

metabolismu nastávající matky v průběhu celého těhotenství. 

Nárůst celkové tělesné hmotnosti během těhotenství má velký vliv na ostatní energeticky 

důleţité komponenty metabolismu těhotné ţeny. S rostoucí hmotností, tělesnou masou se 

zvyšují energetické nároky, coţ se v souvislosti s energeticky vyšším obratem ziskové 

hmoty projeví v celkových energetických potřebách nastávající matky (nárůstem bazálního 

metabolismu, zvýšením celkového energetického výdeje díky vyššímu zatíţení těla při 

pohybové aktivitě) 
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b) Vliv týdnů těhotenství na hmotnostní přírůstek těhotné ženy 

 

Švýcarští autoři Keller et al doporučují pro ţeny s normální tělesnou hmotností tzv. 

hmotnost podle Broca váhový přírůstek v rozmezí 8,5 – 12,5 kg, podrobnosti v tabulce č.5 

(Hronek et al, 1999) 

Váhovýškový index dle Broca odpovídá přibliţně průměrné hmotnosti. Je roven tomuto 

rozdílu:   hmotnost (kg) = výška (cm) – 100 

 

Tabulka č. 5 Hmotnostní nárůst (kg) v závislosti na týdnech těhotenství, dle Keller et 

al, Mikulaj et al (Hronek et al, 1999) 

 

Autoři  

 

Týdny těhotenství 
Hodnoty hmotnostního 

přírůstku 

(kg) 

  

 

 

Keller et al. 

Do 12. týdne 1 – 2 kg 

13. týden-konec těhotenství  ≈ 0,5 kg/týden 

Za celé těhotenství Celkově 8,5-12,5 kg  

 

 

 

 

 

 

Mikulaj et al. 

1. – 12. týden Ţádný nárůst 

13. – 15. týden 0,25 kg/týden 

16. – 18. týden 0,30 kg/týden 

19. – 22. týden 0,35 kg/týden 

23. – 24. týden 0,40 kg/týden 

25. – 26. týden 0,45 kg /týden 

27. – 28. týden 0,50 kg/týden 

39. týden 0,25 kg/týden 

40. týden Ţádný nárůst 

 

Celkový nárůst hmotnosti za celé období gravidity je těmito autory doporučován od 8,5 do 

12,5kg. U ţen jejichţ hmotnost je niţší neţ 90% ideální hmotnosti doporučují optimální 

přírůstek v těhotenství 13,6kg, u ţen s hmotností od 90 do 135% ideální hmotnosti 

doporučují nárůst do 9,1kg a u ţen se zvýšenou hmotností, jejichţ hodnota je vyšší, neţ 

135% ideální hmotnosti doporučují přírůstek 7,0kg. 
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3.1.1.2. Nárůst tukové hmoty během těhotenství 

 

Tuková hmota zaujímá největší podíl energetické potřeby nově syntetizovaných tkání, 

celkem 72%, plod čítá 19%, komponenty těhotenství – placenta 2%, děloha 3%, krevní 

sloţka 3% a prsa 2% (dle Hytten et al, 1991). Zmíněná hodnota 72% je vázána na 

procentuální zastoupení energetické potřeby pouze v mateřském tukovém depositu, 

celkový podíl energetických nákladů tukového zisku činí 83%. (Energetická potřeba pro 

tvorbu tukové tkáně matky i plodu) 

Literatura dokládá teoretické předpoklady nárůstu tukové hmotnosti přibliţně 3,35 kg 

(odpovídá 130 MJ, energetický ekvivalent tukové sloţky odpovídá 39 kJ/g tuku) tukových 

zásob matky, při předpokládaném energetickém příjmu o 1250 kJ/d (300 kcal/d) vyšším 

během II. a III. Trimestru, dle RDA, 1989. 

 

Metody sledování nárůstu tukových deposit: 

a) Metoda měření celkové tělesné vody TBW (total body weight) pomocí isotopové 

diluce 

b) Metoda měření tělesné hustoty BD (body density) pomocí pod-vodního váţení 

c) Metoda koţní řasy (skinfold thickness) 

 

Metody jsou odlišeny časovými parametry, neboť měření pomocí koţní řasy v posledních 

měsících těhotenství je nepřesné, z důvodu fyziologických adaptací (změna objemu vody 

v podkoţí, otoky s rostoucím stádiem těhotenství). Proto lze povaţovat za směrodatné 

pouze metody BD a TBW. Podrobnější studie a následné srovnání je popsáno v tabulce  

č. 6 

Celkový nárůst tukových deposit pomocí metody TBW pouţitých autory Forsum et al, 

1988; Goldberg et al, 1993; Hytten et al, 1966; Pipe et al, 1979; Taggart et al, 1967 činil 

3,3 kg. Metodou BD získali autoři Spaaij, 1993; van Raaij et al, 1988 hodnotu 2,44 kg. 

Metodika měření koţní řasy (zisk 1,2 kg tuku) byla nepřesnější, neboť se značně lišila od 

hodnot získaných jinými postupy. (Prentice et al, 2004) 

Z hodnot získaných TBW a BD je nutno odečíst hmotnost tuku uloţeného v plodu, 

přibliţně 0,4 kg, tzn. metodou TBW byl celkový průměrný nárůst tukových deposit  2,9 

kg, BD průměrně 2,0 kg  
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Tabulka č. 6 Měření tukových zásob v těhotenství pomocí metod TBW, BD, Kožní řasa 

(Prentice et al, 2004) 

 

Autoři 

 

n 

Perioda měření (týdny) Váhový nárůst  

Porodní 

hmotnost (kg) 

 

Přírůstek 

tuku
b
 (kg) 

 

Celkový zisk v 

tukové tkáni
e
 

(kg) 

Počáteční 

termín měření 

Konečný 

termín měření 
Pozorovaný 

(kg) 
Extrapolovaný

a 

(kg) 

Metoda TBW: 

Hytten et al 

(1966) 

75 10 t.P 38 t.P 11.15 12.6 3.47 2.65 3.38 

Taggart et al 

(1967) 

48 10 t.P 38 t.P 11.00 12.4 3.38 3.00 3.27 

Pipe et al (1979) 27 11 t.P 37 t.P 10.40 12.6 3.45 2.50 3.40 

 

 

Lawrence et al 

(1987)d 

21 PreP nebo 

časná 

gravidita 

36 t.P 6.25 7.2 2.96 - 0.30 - 1.37 

29 PreP nebo 

časná 

gravidita 

36 t.P 8.00 9.2 2.99 2.00 0.62 

Forsum et al 

(1988) 

22 PreP 36 t.P 11.70 13.4 3.56 5.40 4.14 

Goldberg et al 

(1993) 

12 PreP 36 t.P 11.91 13.7 3.77 2.77 4.18 
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Metoda BD: 

van Raaij et al 

(1988) 

42 11 t.P 35 t.P 9.15 12.0 3.46 2.50 2.74 

Spaaij (1993) 26 PreP 35 t.P 11.71 13.7 3.52 2.37 4.63 

Metoda kožní řasy: 

Pipe et al (1979) 27 12 t.P 10 t.postP 10.1 12.9 3.45 - 0.2 - 0.6 

Durnin et al 

(1987) 

88 10 t.P 5 t.postP 3.1 12.4 3.37 1.7 2.7 

van Raaij et al 

(1987) 

57 PreP 4 t.postP 2.9 11.6 3.46 1.9 2.5 

Thongprasert et 

al (1987)
d
 

25 10 t.P 4 t.postP 2.4 9.6 2.98 1.1 2.0 

Tuazon et al 

(1987)
d
 

40 13 t.P 6 t.postP 2.4 10.3 2.89 1.3 2.0 

Spaaij (1993) 26 PreP 4 t.postP 2.9 13.7 3.52 1.3 2.5 

 

t.P - týden těhotenství, t. postP týden post partum, preP - před těhotenstvím 

a
 přírůstek tělesné hmotnosti byl extrapolován na 40 týdnů těhotenství. 

b
 získáno z měření. 

c
 nárůst tukové tkáně byl analyzován na základě rozdílu celkové získané hmotnosti (extrapolované na 40 týdnů) a hmotností jednotlivých 

mateřských komponent (dle Hytten et al, 1991 studie odpovídá nárůst hmotnosti mateřských komponent - hmotnost placenty, dělohy, prsou, 

extracelulární, extravaskulární a amniální tekutiny přibliţně 5,75 kg ) a porodní hmotnosti dítěte. 

d
 rozvojové země 
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Celkové energetické náklady spojené s ukládáním rezerv během těhotenství se dle Hytten 

et al, 1991 mohou rozdělit na potřeby plodu, 30 MJ (7200 kcal) a potřebu matky 112 MJ 

(26700 kcal). Celková energie potřebná na ukládání energetických rezerv je 142 MJ 

(odpovídá 29 MJ proteiny, 113 MJ tuk). 

 

Př. Pokud ţena získá během těhotenství 2,5 kg tuku, dítě 0,4 kg, energetický ekvivalent 

tuku je 39 kJ/g, poté celková energie spojená s ukládáním činí 98 MJ pro matku, 16 MJ pro 

dítě, celkem 114 MJ nutných pro uloţení energetických rezerv. 

a) Vliv BMI na nárůst tukových rezerv v těhotenství 

Vztah mezi nárůstem tukových deposit a BMI mapovala studie Butte et Wong, 2004. 

Výsledky byly jednoznačné: pro skupinu ţen s nízkým BMI nárůst činil 5,3 kg, u ţen 

s normálním BMI 4,6 kg, a ţeny s vyšším BMI 8,4 kg. Je tedy pravděpodobné, ţe ţeny 

s vyšším BMI získají během těhotenství vyšší podíl tukové sloţky. 

 

Literární zdroje uvádí, ţe dosavadní data nepoukazují na ţádnou spojitost mezi nárůstem 

tukových zásob ve vztahu ke hmotnosti narozeného dítěte, či spojitost mezi nárůstem 

bazálního metabolismu v závislosti na zvýšení či sníţení tukových rezerv (King et Butte, 

1994)  

V opačném případě, vztah mezi tukovými rezervami v době před a následně získanými 

v průběhu těhotenství je zaloţen na faktech, ţe ţeny s vyšší hmotností vcházející do stavu 

gravidity, jsou zatíţeny mnohem menším celkovým váhovým přírůstkem (Committee on 

Maternal Nutrition, 1970). 
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Tabulka č.7 Nárůst tukové tkáně v g/den, kcal/den v závislosti na BMI (kg/m
2
) a 

stupni těhotenství (Butte et Wong, 2004) 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

Týdny těhotenství 

0-9 t. 9-22 t. 22-36 t. 

Tuková tkáň +/- SD (g/d) 

Nízký BMI 16.5 ± 38.0 37.6 ± 30.7 18.2 ± 26.4 

Normální BMI 5.8 ± 49.3 20.0 ± 27.2 20.6 ± 31.4 

Vysoký BMI 41.3 ± 60.3 43.5 ± 27.6 22.6 ± 29.2 

Tuková tkáň +/- SD (kcal/d) 

Nízký BMI 153 ± 352 348 ± 284 168 ± 244 

Normální BMI 53 ± 456 186 ± 251 190 ± 290 

Vysoký BMI 382 ± 558 402 ± 255 209 ± 270 

 

 

Tabulka č. 8 Nárůst tukové hmoty (kg, %) během těhotenství vzhledem k BMI 

(Butte et Wong, 2004) 

 

BMI (kg/m
2
) 

Bazální hodnota 

(0. týden) 

Týdny těhotenství 

9 t. 22 t. 36 t. 

Tuková složka +/- SD (kg) 

Nízký BMI 10.9 ± 2.9 12.4 ± 2.7 15.1 ± 4.0 16.1 ± 3.8 

Normální BMI 16.8 ± 4.2 17.2 ± 3.7 19.1 ± 4.7 21.0 ± 5.6 

Vysoký BMI 30.9 ± 6.0 33.0 ± 8.3 34.8 ± 8.1 37.0 ± 8.4 

Tuková složka +/- SD (%) 

Nízký BMI 21.9 ± 5.1 23.7 ± 4.0 26.1 ± 6.1 25.3 ± 5.5 

Normální BMI 27.9 ± 5.9 28.5 ± 4.7 29.2 ± 5.4 28.6 ± 5.3 

Vysoký BMI 39.2 ± 4.5 39.9 ± 5.5 40.1 ± 5.3 39.1 ± 6.0 

Pozn. +/- SD směrodatná odchylka 

 

 

Celkový průměrný nárůst tukové hmoty byl 5,3 kg, 4,6 kg a 8,4 kg u ţen s nízkým, 

normálním a vysokým BMI, respektive. V porovnání s teoretickými standardy Hytten et al, 
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1991, 3.35 kg tukového zisku, jsou hodnoty mnohem vyšší neţ předpokládané, díky 

vyššímu celkovému nárůstu konečné hmotnosti. 

 

b) Vliv životních podmínek a okolního prostředí na nárůst tukových rezerv v 

těhotenství 

Dle zahraničních informací jsou získána data poukazující na rozdílné hodnoty přírůstku 

tukové hmoty v závislosti na ţivotních podmínkách, zeměpisných oblastech. Moţné 

diference ve výsledcích získaných z různých zemí jsou ovlivněny především celkovým 

získaným váhovým nárůstem během těhotenství, fyzickým zatíţením, celkovým 

energetickým stavem těhotné. Vlivem individuálních ţivotních podmínek 

charakteristických pro sledované zeměpisné oblasti, se výsledky zisku tukových rezerv 

značně liší, př. v Nizozemí ţeny přibývají na váze tuku v průměru 2,7 +/- 2,2 kg (van Raaij 

et al, 1989), ţeny z UK 2,8 +/- 3,2 kg (Goldberg et al, 1993) a ţeny ze severských oblastí 

Švédska 5,8 +/- 4,0 kg (Forsum et al, 1988) 

Nejvyšší přírůstek tukové hmoty je zaznamenán během posledních dvou trimestrů 

těhotenství, jsou to adaptační fáze, z důvodu uchování energie pro rostoucí plod a blíţící se 

porod nastávající matky. Základní úkol tukové rezervy matky jsou ochranné bariéry pro 

nenarozený plod. Studie poukazují i na negativní dopad přílišné tukové rezervy matky na 

růst a vývoj dítěte i na průběh celkového těhotenství. 

3.1.2. Energetické náklady spojené s bazálním metabolismem (BMR basal 

metabolic rate) 

 

Bazální potřeby zahrnují mnoţství energie, které je potřebné pro základní ţivotní pochody 

v organismu ve spánku, za normální teploty, za úplného tělesného a duševního klidu. Je to 

tzv. základní látková přeměna, jejíţ energetická spotřeba se za 24 h udává v průměru 7 140 

kJ (1 700 kcal) u muţů a 6 300 kJ (1500 kcal) u ţen. (vztaţeno na negravidní, nelaktující 

ţeny) (Jiříček et al, 2004) 

Bazální metabolismus zajišťuje základní fyziologické pochody ve tkáních včetně ţivotně 

důleţitých funkcí - srdeční činnost, dýchání, funkci ledvin a činnost základních 

regulačních a adaptačních mechanismů v těle. 
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Bazální metabolismus tvoří 60 - 70 % denního energetického výdeje. Energetická spotřeba 

v klidu je ovlivňována především mnoţstvím aktivní tělesné hmoty, representované 

svalovinou. S rostoucím věkem klesá mnoţství svalové hmoty a tím i bazální 

metabolismus (Jiříček et al, 2004). Extrémní vzestup nebo pokles teploty vyvolává i 

vzestup bazálního metabolismus. Také onemocnění, těhotenství a kojení zvyšuje bazální 

potřebu. Úroveň bazálního metabolismu ovlivňují hormony, zejména hormony štítné ţlázy. 

Klidový metabolismus se měří ráno a nalačno. Závisí na věku, pohlaví, hmotnosti, výšce a 

tělesném povrchu. Niţší bazální metabolismus u ţen je způsoben vyšším tukovým 

podílem, tuková tkáň má menší energetickou spotřebu neţ tkáň svalová. 

Následkem zvýšeného obratu metabolicky aktivních tkání a orgánů, nárůstu tkáňové 

hmoty, se bazální metabolismus BMR ţeny během těhotenství mění. BMR se stal 

předmětem zájmu mnoha studií po celém světě, mapovány byly rozvinuté evropské i 

východní státy. Ze západních evropských zemí byly publikována data především 

ze Skotska (Durnin et al, 1987), Anglie (Goldberg et al, 1993), Švédska (Forsum et al, 

1988) a z Nizozemí (Spaaij, 1993; van Raaij et al, 1987), z asijských zemí byly informace 

zpracovány z Thajska (Thongprasert et al, 1987), z Filipín (Tuazon et al, 1987) a z Gambie 

(Lawrence et al, 1987; Poppitt et al, 1993), blíţe následující tabulka č. 9 na základě 

získaných dat Prentice et al, 2004 
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Tabulka č. 9 Porovnání změn bazálního metabolismu v jednotlivých zemích (metoda indirektivní kalorimetrie) 

(Prentice et al, 2004) 

 

S
 Suplementovány energeticky bohatými nutrienty 

U
 bez suplementace 

a
 PP (Pre-Pregnancy) = před těhotenské; EP (Early-Pregnancy) = časné těhotenství

Stát 

počet žen 

Skotsko 

88 

Anglie 

12 

Švédsko 

22 

Nizozemí I 

57 

Nizozemí II 

26 

Thajsko 

44 

Filipíny 

40 

Gambie 

I
S 

29 

Gambie 

I
U 

21 

Gambie 

II 21 

Věk (roky) 28 29 29 29 29 23 24 25 27 28 

PP výška 
a
 

(m) 

1.62 1.64 1.65 1.69 1.69 1.52 1.51 1.57 1.58 1.57 

PP váha(kg) 57.3 61.7 61.0 62.5 62.6 47.6 44.5 51.2 51.6 52.0 

PP BMI 

(kg/m
2
) 

21.8 22.9 22.3 21.9 21.9 20.6 19.5 20.8 20.7 21.2 

Základní hodnota 
a
 (n) 

 PP = 20 PP=12 PP = 22 PP = 23 PP = 26 EP = 44 EP = 40 PP = 40 PP = 21  

 EP = 68  EP = 34   EP = 12     

Celková energetická potřeba BMR (MJ) 

 126 124 210 144 189 100 89 4 - 45 27 
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Z tabulky je patrné, ţe rozmezí hodnot kolísá v rozpětí + 210MJ (+50 200kcal) u 

Švédských ţen a – 45MJ (- 10750 kcal) u ţen z Gambie, s nízkým energetickým příjmem. 

a) Vliv týdnů těhotenství na bazální metabolismus 

Dle literatury Hytten a Chamberlain, 1980 jsou doporučené hodnoty bazálního 

metabolismu, (potřebného na udrţení energetickým potřeb plodu i mateřských orgánů) 

v těhotenství stanoveny na 150 MJ. Průměrné navýšení energetických potřeb během I, II a 

II trimestru bylo + 0,2, + 0,4 a +1,1 MJ/ den (+ 48, + 96, + 263 kcal/den). Hodnoty byly 

získány díky rovnici dle Schoefielda z roku 1985, na základě porovnání antropometrických 

parametrů hmotnosti (kg), výšky (m) a věku (roky) u negravidních ţen s hodnotami 

získanými ze studií ţen v průběhu těhotenství. Tato metoda byla uvedena v doporučení 

WHO/FAO/UNU v roce 1985. V porovnání s hodnotami ne-gravidních ţen, dochází 

k nárůstu bazálního metabolismu BMR průměrně + 4%, + 7% a + 19% v I, II a III 

trimestru, respektive. 

Podobně zaměřený průzkum vzestupu bazálních nákladů v závislosti s rostoucími týdny 

těhotenství provedl Piers et al, 1995, který vyjádřil bazální metabolismus vztaţený na 

hmotnost, tj. ve 12. týdnu 94,4 +/- 7,5 kJ/kg/den, ve 24. týdnu 95,0 +/- 7,7 kJ/kg/den a 

v poslední fázi těhotenství, ve 34. týdnu 96,5 +/- 6,2 kJ/kg/den 

King, et al, 1994 stanovil celkový průměrný nárůst bazálního metabolismu, který 

dosahoval 1602 +/- 766 kJ/den (rozsah hodnot 456 – 3389 kJ/den). Relativní změna oproti 

negravidním ţenám byla 30 +/- 18%  

 

b) Vliv BMI na bazální metabolismus 

 

Podobné hodnocení bazálního metabolismu analyzoval Butte a Wong, 2004 v porovnání 

s BMI. Dospěli k závěrům: největšího nárůstu BMR dosáhla skupina ţen s vysokým BMI, 

tzn. navýšení o 16,3+/-5,4 kcal/týden. Skupina s BMI v normě: 9,5+/-4,6 kcal/týden, 

skupina s nízkým BMI 8,8+/-4,5 kcal/týden.  

Průměrně za všechny skupiny činil celkový nárůst bazálního metabolismu o 10,7 +/- 5,4 

kcal/týden těhotenství. Největší vliv na hodnoty bazální spotřeby mají hmotnostní 

parametry, zejména tuková sloţka a celkový hmotnostní nárůst, jenţ tvoří přibliţně 69-

72% variability. 
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Tabulka č. 10 BMR (kcal/den) s rostoucími týdny těhotenství dle BMI (kg/m
2
) 

rozdělení (Butte a Wong, 2004) 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

 

Bazální hodnota 

0 t. 

Týdny těhotenství 

9 t. 22 t. 36 t. 

Nízký BMI 1201 ± 137 1234 ± 116 1330 ± 121 1573 ± 210 

Normální BMI 1323 ± 127 1350 ± 158 1413 ± 142 1673 ± 172 

Vysoký BMI 1505 ± 153 1600 ± 213 1693 ± 210 2016 ± 254 

 

Tabulka č. 11 Změna bazálního metabolismu (kcal/den, %) v rozmezí stanovených 

týdnů (Butte a Wong, 2004) 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

Týdny těhotenství 

0–9 t. 0–22 t. 0–36 t. 

BMR +/- SD (kcal/d) 

Nízký BMI 41 ± 109 123 ± 126 305 ± 119 

Normální BMI 32 ± 111 95 ± 110 359 ± 140 

Vysoký BMI 107 ± 115 237 ± 162 566 ± 194 

BMR +/- SD (%) 

Nízký BMI 4 ± 10 11 ± 14 25 ± 10 

Normální BMI 2 ± 8 7 ± 9 28 ± 11 

Vysoký BMI 7 ± 8 16 ± 11 38 ± 14 

+/-SD směrodatná odchylka 

Dle literatury autorů Forsum et al (1988), Goldberg et Prentice (1993), de Groot (1994), 

Spaaij (1993), Durnin et al (1987), van Raaij et al (1987) byl celkový nárůst BMR oproti 

pre-gravidním hodnotám vyšší o 5% /I.trimestr, o 11%/ II. trimestr, o 24%/ III. trimestr. 

(Butte et Wong, 2004) 

Výsledky byly podobné se závěry získanými Butte et Wong, 2004 vztaţenými na ţeny 

s normál a nízkým BMI. Pro ţeny s vyšším BMI jsou hodnoty vyšší, a to o 7%/I. o 16%/II. 

o 38%/III, neboť i váhový nárůst byl vyšší. 
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c) Vliv životních podmínek a před-těhotenského energetického stavu na bazální 

metabolismus 

V případě ţen, které ţijí za ztíţených ţivotních podmínek, např. ţeny z Gambie, jejichţ 

energetický příjem dosahoval niţších hodnot neţ u ţen v evropských zemích, tvořily 

hodnoty celkového bazálního metabolismu jen 20% z doporučených parametrů, 8,4+/-11,6 

MJ, vztaţeno na 40.týdnů těhotenství 26,5 MJ. Sníţený energetický příjem a niţší 

energetická tuková zásoba byla kompenzována sníţením bazálního metabolismu do konce 

18. týdne gravidity, poté dochází k nárůstu. Sníţení BMR není z důvodu ztráty hmotnosti 

či nedostatečnou tvorbou podpůrných tkání, je to úsporný reţim k zachování optimálních 

energetických podmínek pro těhotenství a rostoucí plod, Poppitt et al, 1993.  

 

Podobná studie hodnotí vztah energetického před-gravidního stavu na BMR a dochází 

k závěrům, ţe energetická deposita, se kterými matka vstupuje do těhotenství mají značný 

vliv na průběh těhotenství a celkovou energetickou adaptaci v průběhu. Energetický stav 

(zásoba tuku, hmotnost, optimální nutriční příjem) je jedním z parametrů ovlivňující 

bazální metabolismus v těhotenství, ţeny hubené, bez tukových rezerv mají tendenci 

energií šetřit, ţeny opačných rozměrů, s tukovými deposity energii plýtvají, není 

uchovávána (King et Butte, 1994) 

Na základě informací získaných ze zahraničních studií je metabolický obrat těhotné ţeny 

velmi flexibilní k podmínkám, ve kterých se ţena nachází. Je značně ovlivněn pre-

gravidním energetickým stavem (energetické tukové zásoby před těhotenstvím) a 

energetickým stavem v průběhu těhotenství, který je podmíněn energetickým příjmem 

během těhotenství, nebo také hmotností a velikostí plodu. Pokud v těhotenství je 

nedostatečný energetický přísun, př. ţeny s malým zastoupením tukových zásob, dochází 

ke sníţení energetiky těhotné, z důvodu šetření energie pro růst a vývoj plodu. Ţeny nejsou 

ochuzeny o metabolicky aktivní tkáně, dochází k poklesu BMR a k redukci celkového 

energetického výdeje (Poppitt et al, 1993). 

Zvýšení bazálních potřeb můţe být způsobeno nejen metabolickým obratem rostoucí a 

vyţivující dělohy, zvýšení je spojeno i s větší zátěţí kardiovaskulárního systému, 

především vyšší činností srdce, plic a podpůrných orgánů. Jedno z dalších vysvětlení je, ţe 

během těhotenství dochází k vyššímu energetickému obratu potřebných bílkovin, jejich 
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 26 

syntéza, nutná pro rozvoj nových tkání jak samotného plodu tak i matky. K vyšší hodnotě 

téţ přispívá i zvýšení hladiny thyroidních hormonů T3 a T4 (Sims, 1986)  

K zachování optimální energetické bilance existují různé cesty přizpůsobení: 

1. Sníţení BMR 

2. Mobilizace, vyuţití energeticky bohatých zásob mateřského tuku 

3. Redukce fyzické aktivity 

4. Zvýšení energetického příjmu 

Způsoby k zachování energetické bilance těhotné jsou závislé na aktuálních ţivotních 

podmínkách, např. zmiňované ţeny z Gambie sníţily BMR, neboť situace nedovolovala 

zvýšení energetického příjmu, sníţení fyzické aktivity či aktivace mateřského tuku, neboť 

studie prokazovaly podvýţivu sledovaných ţen, tzn. ţeny mohly adaptovat pouze svůj 

bazální metabolismus BMR. U ţen s normální hmotností z rozvinutých zemí dochází 

k opačným procesům, vzhledem k hojnosti energeticky bohatým potravin, s moţností 

zjednodušení domácí práce díky spotřební elektronice, sedavému způsobu ţivota, jsou 

ţeny z těchto městských podmínek postihnuty přednostně zvýšeným nárůstem hmotnosti, 

redukcí fyzické aktivity a mírným zvýšením bazálního metabolismu (nad 10% oproti pre-

gravidním hodnotám).  

U skupiny ţen s nadváhou dochází k problémům, neboť podobná měření dosud nebyla 

přesně analyzována. Literatura uvádí, ţe další ukládání zásobních deposit má negativní 

důsledek na zdravý vývoj dítěte i matky, u které hrozí vyšší riziko vzniku těhotenského 

diabetu a hypertenze (King et Butte, 1994). 

BMR je významně ovlivněn váhovým přírůstkem, tukovou zásobou, pre-gravidním BMI, 

ziskem hmotnosti, vyjádřeno procentuální variabilitou 33-40% (Prentice et Goldberg, 

1996).  

Studie posuzující vlivy nutričních parametrů na bazální metabolismus zjistila významnou 

korelaci mezi sledovanými parametry, zejména vliv tukových zásob a nárůst hmotnosti 

během těhotenství. Z dalších parametrů nebyl vztah, či závislost příliš významná, jednalo 

se o před-gravidní hmotnost, výšku, tukovou sloţku a další parametry gravidity. Na 

základě regresní křivky závislosti BMR (MJ) na váhovém přírůstku (kg) vyplynula 

informace poukazující na malou diferenci mezi doporučovanou energetickou potřebou a 

optimálním ziskem hmotnosti. Hytten et al, 1991 poukazuje na potřebu 150 MJ na 
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hmotnostní nárůst 12,5 kg. Z regresní křivky vychází: aby ţena dosáhla optimálního 

přírůstku váhy je nutná vyšší bazální energetická potřeba přibliţně 160 MJ (38000 kcal), 

oproti dříve doporučovanému 150 MJ (Hytten at al, 1991) 

Graf č. 1 Regresní křivka korelace mezi před-gravidní tukovou složkou (%), 

hmotnostním nárůstem (kg) a celkovou změnou BMR (MJ) během těhotenství 

(Prentice et al, 2004) 

 

Pozn. Cumulative  BMR (MJ) celková změna bazálního metabolismu (MJ), pre-

pregnancy % fat předtěhotenské procentuální mnoţství tuku, Weight gain (kg) váhový zisk 

(kg) 
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3.1.3. Energetické náklady spojené s tepelnou bilancí potravy 

Dietou indukovaná termogenese (TEF thermic effect of food) 

Tepelná bilance digesce potravy (tzv. dynamický účinek potravy) je energie potřebná na 

trávení, absorpci, transport a metabolickou utilizaci a uchování nutrietů z přijímané 

potravy. Existují jisté rozdíly mezi studiemi, není jednoznačný závěr. Dle Poehlman et al, 

1991 thermogenní energetická bilance zpracování potravy zaujímá přibliţně 10-15% 

denního celkového energetického výdeje. Výše energetického vydání po jídle závisí na 

zastoupení jednotlivých ţivin v potravě a na celkovém energetickém příjmu a rozloţení 

potravy během dne. 

3.1.4. Energetické náklady spojené se změnami ve fyzické aktivitě 

Celkový energetický výdej vydaný na fyzickou aktivitu je v přímé souvislosti 

s antropometrickými parametry nastávající matky, a to především s hmotností. S nárůstem 

váhy dochází k větším energetickým nárokům na pohyb, aktivitu těhotné. Existují mnohé 

studie porovnávající vztah celkového energetického výdeje v souvislosti s průběhem 

těhotenství. Závěry jsou nejednoznačné, neboť byly dokumentovány jisté variace mezi 

výsledky jednotlivých studií.  

Energetické náklady potřebné k udrţení optimální fyzické aktivity publikoval Butte et 

Wong, 2004 ve své studii, kde posuzovali energetickou potřebu aktivního energetického 

výdeje během jednotlivých trimestrů v závislosti na BMI skupině, blíţe tabulka č. 12 

Moţnost posouzení obtíţnosti, intenzity fyzické aktivity lze stanovit pomocí koeficientu 

PAL, úroveň fyzického zatíţení (physical activity level), vypočítaný jako poměr celkového 

energetického výdeje a bazálního metabolismu (PAL = TEE/BMR). Ze studií Blackburn et 

Calloway, 1976; Durnin, 1991; van Raaij et al, 1990, Heini et al, 1992; Poppitt et al, 1993; 

Thongprasert et Valyasevi, 1986 (Prentice et al, 2004) vyplívá skutečnost, ţe s rostoucími 

týdny gravidity klesá fyzická míra zatíţení, vyjádřená parametrem PAL, je to v souvislosti 

s nárůstem bazálního metabolismu. 

Zajímavá studie mapující rozdíly aktivního metabolismu mezi ţenami ze Skotska, Durnin 

et al, 1987 a Nizozemí, van Raaij et al, 1990 poukazuje na zvýšenou fyzickou aktivitu 

skotských ţen, které tráví mnohem méně času sedavou činností či odpočinkem, na rozdíl 

od ţen z Nizozemí, které pasivní způsob preferovaly. 
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Závěrem by se dalo říci, ţe redukcí fyzické aktivity (teoreticky) by ţena ušetřila aţ 

polovinu energetických nákladů (okolo 0,6 MJ/den, 145 kcal/den) vynaloţených během 

těhotenství. 

 

3.1.5. Energetické náklady ve vztahu k celkovému energetickému výdeji 

(TEE total energy expenditure) 

 

Vliv cvičení, fyzické aktivity na prospěšnost fyziologického bezproblémového těhotenství 

bylo v dřívějších letech sporné. Studie dokazovaly neţádoucí vliv fyzické aktivity na 

průběh těhotenství s moţností potratu, těţkého porodu, traumatu dítěte, spontánního 

porodu, kongenitální malformace. Informace byly aktuální do r. 1920, kdy platilo 

doporučení, ţe pokud je ţena gravidní, měla by se vyvarovat všech fyzicky náročných 

činností, ţít netečně, bez přílišného fyzického zatíţení, jeţ by mohlo poškodit plod a 

vyvolat předčasný porod dle Fiore et al, 2001. V roce 1985 Americká gynekologická 

organizace (ACOG the American College of Obsteterics and Gynecology) vydala první set 

doporučené fyzické aktivity v těhotenství: 

- maximální tepová frekvence by neměla převýšit 140 tepů/min 

- vytrvalá, usilovná aktivita by neměla trvat déle neţ 15 min 

- teplota těla nemá přesáhnout 38 stupňů C 

- omezení aktivity v poloze na zádech po 4.měsíci těhotenství 

- vyvarovat se Valsavova manévru 

 

Tato doporučení se drţela předpokladu, ţe přílišná aktivita, zvýšená teplota mateřského 

jádra ovlivní negativně vyvíjející plod. 

Další posudky vydala ACOG v roce 1994, s tím, ţe ţádná omezení jiţ nepředpokládá. 

Spoléhá se na chování těhotných ţen, které upraví svou fyzickou aktivitu vzhledem 

k očekávanému stavu a benefitu matky a k nastávajícímu dítěti. Rozdíl mezi oběma 

vydanými sety je v pravidelnosti a intenzitě cvičení. Upřednostňuje se pravidelnost nad 

usilovným intenzivním cvičením. Představu mírného cvičení, vhodného pro těhotné, si 

lékaři z instituce Physical Activity and Health (the new Surgeon General‘s report) 

představují jako ekvivalentí k chůzi 3-4 míle/hod (4,8-6,4 km/hod). 

xavascript:void(0);


 30 

Výzkumy vycházející ze studie prováděné The National Maternal and Infant Health 

Survey prokázala vysoký zájem (42%) o cvičení u více neţ 1000 ţen, které preferovaly 

fyzickou aktivitu z důvodu lepšího fyzického a psychického stavu. (Zhang et al, 1996) 

Fyzická aktivita zahrnuje změny na úrovni termální, hemodynamické, metabolicko-

endokrinní, biomechanické a porodní (dle ACOG, 1985) 

 

A) Změny teploty 

Fyzická aktivita všeobecně za kaţdých podmínek zvyšuje teplotu tělesného jádra. Během 

těhotenství je zvýšená teplota posuzována jako negativní parametr, neboť při zvýšení 

teploty na 38 
0
C (per rect.) v I.trimestru můţe mít následek ve výskytu abnormalit 

v nervovém systému, kongenitálními změnami v srdečním i urogenitálním systému 

nastávajícího plodu (Edwards, 1986) 

 

Doporučení ACOG z roku 1985 posuzovala stav zvýšení teploty za moţný následek 

teratogenity na budoucí plod. Nově získané poznatky z roku 1991 dle Clappa (Fiore et al, 

2001) opravují původní negativní informace o vlivu zvýšené teploty na těhotenství, vše je 

podmíněno ţivotními a okolními podmínkami a kondicí nastávající matky. U 

pozorovaných ţen, během 6. a 8. týdne těhotenství byla měřena teplota (per rect.). Během 

měření docházelo ke sníţení teploty v klidu (o 0,05 
0
C/měsíc) i při zátěţi (o 0,08 

0
C/měsíc), tyto termoregulační adaptační mechanismy byly hodnoceny jako 

fetoprotektivní, tzn. vyvrací původní teorii o škodlivosti vyšší teploty na mateřské jádro, 

počítáno v mezích prospěšnosti pro matku i plod. Mechanismy ochlazování jsou 

zdokonaleny i zvýšeným krevním průtokem a zvýšenou srdeční frekvencí. 

 

B) Hemodynamické změny 

Fyzickou aktivitou dochází ke sníţení prokrvení splanchnické oblasti matky. Zvyšuje se 

krevní průtok svalovou hmotou a pokoţkou. Nedostatečný průtok dělohou můţe negativně 

ovlivnit přísun nutrientů a kyslíku k plodu, např. nepřiměřeným cvičením v poloze na 

zádech, kdy dochází k útlaku plodu mateřskými orgány. Literatura uvádí, ţe sníţení 

průtoku kyslíku do dělohy můţe vyvolat předčasné kontrakce – předčasný porod. 

Kardiovaskulární systém je ovlivněn nárůstem srdečního výdeje, přibliţně v rozmezí 30-

50% nad hodnoty pre-gravidních ţen. Zvýšená srdeční činnost má za následek nárůst 

prokrvení dělohy (Clapp, 1996) 
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C) Metabolicko-endokrinní změny 

Během gravidity se mění metabolický obrat, je přibliţně o 20% vyšší. Dochází k nárůstu 

hmotnosti i ke zvýšení inzulinové rezistence. Dye et al, 1997 přispěly zajímavou 

informací, která posuzovala vliv fyzické aktivity na inzulinovou rezistenci, došly 

k příjemným závěrům. Ţena pokud pravidelně udrţuje přiměřenou fyzickou aktivitu nejen 

spaluje neţádoucí tukové zásoby, ale i pomáhá drţet v optimu či sniţovat inzulinovou 

rezistenci. Výsledek potvrzuje, ţe pravidelná aktivita během těhotenství sniţuje riziko 

vzniku, rozvoje těhotenského diabetu. 

 

D) Biomechanické změny 

Těhotenství je spojeno s nárůstem hmotnosti, relaxací vazů, spinální lordózou a 

centrálními mateřskými změnami. Během cvičení dochází k velkému tlaku na tělní orgány 

vzhledem k narůstání hmotnosti a mateřských orgánů, především dělohy. Rozsáhlé a 

nepřiměřené cvičení můţe váţně poškodit samotný plod následkem ruptury či jiného 

poškození ochranných bariér těhotenství (abrupce, membranózní ruptura). Vzhledem 

k těmto moţným komplikacím jsou těhotné ţeny předem varovány před nepříznivými 

vlivy přílišného cvičení, jsou poučeny o výběru vhodných sportů, např. sporty zaměřené na 

rychlé pohyby, odrazy, skákání jsou zakázány. Jsou doporučeny druhy sportů s mírnějším 

zatíţením. Benefitem rozumného sportování je zlepšení fyzické a psychické kondice 

matky, sníţení stavů deprese, únavy, redukce stavů nevolnosti, posílení vnitřního svalstva 

v oblasti urogenitálních partií a ke zlepšení celkové vnitřní pohody (da Costa et al, 2003)  

 

E) Vliv fyzické aktivity na porod 

Porod zahrnuje v tomto případě činnosti spojené s císařským řezem, předčasným porodem, 

trváním a intenzitou porodu, fází porodní, porodní hmotností dítěte. Cochrane přehledová 

databáze z roku 2000 publikovala výsledky studie porovnávající vliv fyzické aktivity na 

porod a průvodní činnosti spojené s porodem samotným. Výsledky byly zajímavé, 

srovnání 2 skupin těhotných ţen pravidelně cvičících a ţen bez sportování. Ţeny 

s pravidelnou aktivitou rodily do 20 dní před plánovaným termínem, měly kratší doby 

porodní a méně gynekologických zásahů oproti skupině kontrolní, necvičící (Clapp, 1994). 

 

Metody měření celkového energetického výdeje 

- celotělesná nepřímá kalorimetrie, určená ke krátkodobému měření, zejména 24 hod 

TEE 
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- dvojitě značená voda DLW (Doubly Labeled Water) isotopová metoda, vhodná pro 

časově náročnější měření. 

 

Pro schématické vyjádření celkového energetického výdeje platí: 

 

TEE = BMR + AEE + TEF 

 

TEE…celkový energetický výdej, total energy expenditure 

BMR…bazální metabolismus, basal metabolic rate 

AEE…aktivní energetický výdej, activity energy expenditure 

TEF…tepelná bilance zpracování potravy, thermic effect of food. 

PAL…úroveň fyzického zatíţení. physical activity level 

 

Z energetických parametrů lze vyjádřit celkový aktivní energetický výdej AEE a úroveň 

fyzického zatíţení PAL 

(AEE + TEF) = TEE - BMR 

PAL = TEE/BMR 

Mezi výsledky studií (měření prováděné nepřímou kalorimetrií) panují malé diference, 

např. 6.2 MJ/den nebo 1480 kcal/den (Gambie; Poppitt et al, 1993) a 8.3 MJ/den nebo 

1980 kcal/den (Švýcarsko; Schutz et al, 1988). Ale ve výzkumech ţen, prováděných autory 

(de Groot et al, 1994; Heini et al, 1992; Prentice et al, 1989) byly získané hodnoty 

celkového energetického výdeje v blízké shodě, tzn. průměrné energetické navýšení činilo 

0,18; 0,41; 1,26 MJ/den (43, 98 a 301 kcal/den) během I, II a III trimestru. 

Odůvodnění přílišné variability výsledků je poukázáno na rozdílu nárůstu hmotnsti ve 

studii dvou skupin, ţen z Gambie, zásadní rozdíl mezi těmito těhotnými byl energetický 

status a váhový přírůstek. Heini et al, 1992 přinesl data, jejichţ závěrem byl nárůst 

celkového energetického výdeje během všech tří trimestrů, zatímco podobná měření 

prováděná ve stejné zemi Poppitt et al, 1993, se značně lišila ve výsledcích. Ţeny během I 

a II trimestru nepatrně sníţily celkový energetický výdej, o 0,15 MJ/den (36 kcal/den). 

Srovnání podmínek obou studií vykazuje rozdílnost v celkovém nárůstu hmotnosti 

sledovaných ţen. Ţeny s nutričně bohatým stavem (Heini et al, 1992) získaly během 

těhotenství 11,8 kg tělesné váhy, ţeny podvýţivené, s nedostatečnou suplementací  
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(Poppitt et al, 1993) polovinu, tzn 6,8 kg hmotnosti, coţ značně negativně ovlivnilo 

celkový energetický výdej u sledovaných ţen. Sníţení TEE má za cíl šetřit energií, 

uchovávat ji pro správný růst a vývoj plodu i celkový průběh těhotenství. 

Graf č.2 Změny TEE (MJ/den) mezi jednotlivými populacemi a týdny  těhotenství, 

měřeno metodou celotělové kalorimetrie (Prentice et al, 2004) 

(autoři, vysvětlivky: (▲) Schutz et al, 1988; (●) Prentice et al, 1989; (○) Heini et al, 1992; 

(□) Poppitt et al, 1993; (■) de Groot et al, 1994. (▬) křivka všech studií; (- -) křivka vyjma 

Poppitt  et al (1993), CalEE kalorimetricky měřený energetický výdej 

 

 

Pozn. Change in CalEE (MJ/day) změna v celkovém energetickém výdeji, kalorimetricky 

měřeném (MJ/den), Weeks of pregnancy týdny těhotenství 
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Závěrem lze říci, ţe celkový energetický výdej se s rostoucím stupněm gravidity zvyšuje, 

průměrně o 1,5 MJ/den (360 kcal/den) oproti výsledkům negravidních nelaktujících ţen. 

K nárůstu energetické spotřeby přispívá značnou mírou zvýšení bazálního metabolismu 

BMR. 

Celkový energetický výdej měřený nepřímou kalorimetrií, tzv. 24 hod energetický výdej 

poukazuje na hodnoty sledované během 1dne za standardních podmínek. Metoda je pouze 

orientační, neboť nemůţe zahrnout všechny faktory běţného ţivota, které významně 

ovlivní energetický metabolismus těhotné ţeny. Butte et Wong, 2004 zaznamenaly 

průměrné zvýšení celkového energetického 24-hod výdeje 11,3 +/- 6,3 kcal/týden u všech 

sledovaných ţen a v rámci skupin s odlišným BMI (+/- SD) 9.2 ± 5.5 kcal/týden, 10.3 ± 

4.2 kcal/týden, 16.3 ± 9.2 kcal/týden u skupin s nízkým, normálním a vysokým BMI, 

respektive. 

Na základě měření dvojitě značené vody DLW (doubly labeled water) byly získány data 

vztaţená na celkový energetický výdej negravidních ţen s normální hmotností, a to TEE 

v rozmezí 9,1 MJ/den a 10,4 MJ/den (2170 aţ 2480 kcal/den). Pro ţeny s vyšší hmotností 

se celkový energetický výdej zvýšil, Bronstein et al (Prentice et al, 2004) uvádí 12,1 

MJ/den (2890 kcal/den). Změny celkového energetického výdeje (MJ/den) na týdny 

těhotenství jsou znázorněny v grafu č. 3 

Hodnoty měřené metodami DLW a nepřímou kalorimetrií se v malé míře odlišují, je to 

způsobeno nepřirozenými, nikoli nestandardními podmínkami kalorimetrie. Měření DLW 

je přesnější z důvodu zachycení veškerých parametrů ovlivňující celkový energetický 

výdej sledovaného jedince. 

Průměrné změny v navýšení TEE zachycené metodou DLW u ţen s normální hmotností, 

z rozvinutých zemí byl 0,11; 0,47 a 1,15 MJ/den (26; 112 a 275 kcal/den) v I, II a III 

trimestru. Tyto hodnoty byly porovnány s měřením na základě respirační kalorimetrie 

(0,18; 0,41 a 1,26 MJ/den). Z pozorování Forsum et al, 1992; Goldberg et al, 1993 vyšly 

hodnoty energetického navýšení v pozdější fázi těhotenství aţ na 2 MJ/den (480 kcal/den) 
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Graf č. 3 Změny TEE (MJ/den) během těhotenství, měřeno metodou DLW 

(Prentice et al, 2004) 

(Autoři, vysvětlivky: (●) Singh et al, 1989; (○) Goldberg et al, 1991; (□) Forsum et al, 

1992; (■) Heini et al, 1992; (x) Goldberg et al, 1993; (Δ) výsledky ţen s normální 

hmotností (▲) ţeny obézní, Bronstein et al, v přípravě (▬) výsledky ţen z rozvinutých 

zemí s normální hmotností;(- -) výsledky všech studií, ţeny s normální hmotností) 

 

Pozn. Change in TEE (MJ/day) změna celkového energetického výdeje, měřeno DLW 

metodou (MJ/den), Weeks of pregnancy týdny těhotenství  

Na základě teoretického vyjádření rozdílu TEE a BMR lze odvodit celkovou fyzickou 

aktivitu, AEE následně porovnat, zda fyzická aktivita roste či klesá v průběhu těhotenství. 

Díky mnoha studiím byla docílena data a následně graficky vyhodnocena (graf č.4). Na 

základě dostupných výsledků lze poukázat na sníţení AEE u sledovaných ţen v zahraničí 

v závislosti s nárůstem BMI i v rámci rostoucího týdne těhotenství. 
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Tabulka č. 12 Přehled sledovaných parametrů (AEE, PAL, TEE) na týdnech 

těhotenství dle BMI (kg/m
2
) (Butte et Wong, 2004) 

 

BMI (kg/m
2
) 

Bazální hodnota 

0. týden 

Stupeň těhotenství 

(týdny) 

9 t. 22 t. 36 t. 

AEE +/- SD (kcal/d) 

Nízký BMI 912 ± 228 — 720 ± 322 700 ± 446 

Normální BMI 868 ± 296 — 845 ± 330 752 ± 322 

Vysoký BMI 1142 ± 319 — 905 ± 348 693 ± 402 

PAL +/- SD 

Nízký BMI 1.97 ± 0.25 — 1.72 ± 0.28 1.63 ± 0.33 

Normální BMI 1.84 ± 0.25 — 1.78 ± 0.28 1.62 ± 0.24 

Vysoký BMI 1.96 ± 0.22 — 1.72 ± 0.25 1.49 ± 0.22 

TEE +/- SD (kcal/d) 

Nízký BMI 2348 ± 276 — 2272 ± 376 2439 ± 485 

Normální BMI 2434 ± 368 — 2520 ± 381 2693 ± 372 

Vysoký BMI 2940 ± 421 — 2887 ± 435 3020 ± 553 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Závislost AEE (TEE – BMR, MJ/den) na týdnu těhotenství 

(Prentice et al, 2004) 

 

(Autoři, vysvětlivky: (●) Singh et al, 1989; (○)Goldberg et al, 1991; (□)Forsum et al, 1992; 

(■) Heini et al, 1992; (x) Goldberg et al, 1993; (Δ) výsledky ţen s normální hmotností (▲) 

ţeny obezní, Bronstein et al, v přípravě (▬) výsledky ţen z rozvinutých zemí s normální 

hmotností;(- -) výsledky všech studií, ţeny s normální hmotností  

 

Pozn. Change in TEE-BMR (MJ/day) znamená aktivní energetický výdej v MJ/den 

Weeks of pregnancy týdny těhotenství. 
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Další vhodnou porovnávací charakteristikou vyjadřující určitou úroveň energetického 

zatíţení těhotných ţen je PAL (úroveň fyzického zatíţení, Physical Activity Level). Tento 

parametr lze odvodit z poměru TEE / BMR. Vyjadřuje obtíţnost, intenzitu vydané fyzické 

aktivity. 

Ze studií prováděných v Gambii (Heini et al, 1992; Singh et al, 1989) byl vypozorován 

PAL v rozmezí 1,8 – 2,0. Tyto hodnoty jsou vysoké z důvodů časového měření 

v zemědělsky nejproduktivnějším období. Podobně u Švédským ţen, které byly zachyceny 

během obvyklých pracovních podmínek (Forsum et al, 1992) byly hodnoty PAL 1,8. 

Hodnoty PAL negravidních ţen (Anglie, USA) autorů Bronstein et al, Goldberg et al, 

(1991); Goldberg et al,(1993) dosahovaly rozmezí 1,58 – 1,66 (Prentice et al, 2004) 
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Graf č. 5 Změny úrovně fyzické aktivity PAL (TEE/BMR) během těhotenství 

(Prentice et al, 2004) 

(Autoři, vysvětlivky: (●) Singh et al, 1989; (○)Goldberg et al, 1991; (□)Forsum et al, 1992; 

(■) Heini et al, 1992; (x) Goldberg et al, 1993; (Δ) výsledky ţen s normální hmotností (▲) 

ţeny obezní, Bronstein et al, v přípravě (▬) výsledky ţen z rozvinutých zemí s normální 

hmotností;(- -) výsledky všech studií, ţeny s normální hmotností  

Pozn. Change in PAL (TEE/BMR) úroveň fyzického zatíţení, weeks of pregnancy týdny 

těhotenství 

 

Na základě grafických vyjádření je patrné, ţe s rostoucími týdny těhotenství dochází ke 

sniţování aktivních energetických parametrů, vyjádřených pomocí AEE a PAL. Tyto 

výsledky jsou určujícím světovým trendem, který předpokládá úspory energetických 

potřeb na pozdější fyzické i psychické vyčerpávající fáze spojené s posledním obdobím 

těhotenství a porodem. 
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Fyzická aktivita vyjádřena jako AEE a úroveň fyzické aktivity PAL, hodnocená jako 

poměr TEE/BMR se v průběhu těhotenství sníţily. Literatura uvádí, ţe spojitost mezi AEE 

a PAL v souvislosti se změnami v těhotenství (nárůst hmotnosti, tukovými zásobami) není 

významná, oproti faktům získanými Wolfem (Wolfe et al, 1993), který vyjádřil vztah mezi 

PAL a hmotností narozeného dítěte. Zjistilo se, ţe přílišná fyzická aktivita ovlivnila 

negativně hmotnost dítěte i porod samotný (dobu trvání porodních fází). Je proto na 

pochybách doporučovat fyzickou aktivitu těhotným ţenám. Nutno říci a upozornit na 

negativní důsledky přílišné aktivity během těhotenství, respektive v posledních měsících 

těhotenství na moţnost vzniku komplikací u matky samotné i dítěte. 

S rostoucí tělesnou kompozicí matky dochází k nárůstu tělesné hmoty, která má za 

následek sníţení aktivní energetické výdeje AEE, (Butte et Wong, 2004) díky omezenému 

a obtíţnějšímu pohybu. Z důvodu moţného poranění, komplikací ţeny v posledních 

týdnech těhotenství, sniţují těhotné ţeny svou fyzickou aktivitu, vzhledem k moţným 

negativním rizikům, jeţ by mohly ovlivnit fyziologický vývoj a růst nastávajícího dítěte.  

Míra zatíţení mateřského organismu je hodnocena pomocí PAL vyjádřena poměrem 

TEE/BMR. Teorie předpokládá, na základě zvýšení bazálního metabolismu sníţení úrovně 

fyzického zatíţení těhotných ţen. Mnoho studií tento předpoklad potvrzují, mnohé díky 

odlišným podmínkám sledovaných subjektů tento předpoklad vyvrací. Důvodem těchto 

diferencí je individualita ţivotních podmínek sledovaných matek, které v dané situaci jsou 

nuceny mít vyšší celkový energetické výdej vzhledem, př. socioekonomicky náročným 

ţivotním podmínkám. 
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Tabulka č. 13 Příklady ilustrující změny PAL v průběhu těhotenství, za předpokladu, 

že aktivita zůstává konstantní (Prentice et al, 2004) 

Energetické 

parametry 

Ženy bez aktivity,s nutričně 

dobrým základem 

Aktivní ženy z rozvojových 

zemí 

NPNL P
a
 P

b
 NPNL P

a
 P

b
 

BMR (MJ) 5.50 6.60 6.60 5.50 6.60 6.60 

TEF (MJ) 0.85 0.85 0.85 1.10 1.10 1.10 

TEE-BMR-TEF 

(MJ) 

2.18 2.18 2.40 4.40 4.40 4.84 

TEE (MJ) 8.53 9.63 9.85 11.0 12.1 12.54 

PAL 1.55 1.46 1.50 2.00 1.83 1.90 

'chyba'  0.09 

(6%) 

0.05 (3%)  0.17 

(9%) 

0.10 

(5%) 

a
 předpoklad konstantní aktivity 

b
 předpoklad nárůstu celkové aktivní spotřeby o 10% 

NPNL non pregnant, non lactating, ţeny ne gravidní, bez laktace 

Celkový energetický výdej se liší v závislosti na BMI (kg/m
2
), jsou zde zachyceny 

antropometrické parametry, které výrazně ovlivňují energetický metabolismus těhotné 

ţeny. S rostoucí hmotností komponent související s nárůstem těhotenství se odráţí i 

zvýšení energetického zatíţení (nárůst BMR, TEE) nastávající matky.  

Výsledky TEE studie Butte a Wong, 2004 vzrostly v průměru o 5,2+/-12,8 kcal/týden. Je 

zajímavé, ţe výzkumy nárůstu celkového energetického výdeje u skupin ţen s rozdílnými 

hodnotami BMI nebyly lineární. Tzn. u skupiny s nízkým a vysokým BMI se TEE sníţil 

během II. trimestru a poté ve III. trimestru došlo k nárůstu. Celkové navýšení u skupiny 

s nízkým BMI bylo 2,0 +/- 15,1 kcal/týden, u ţen s vyšším BMI 2,9 +/- 16,2 kcal/týden. U 

ţen s normálními hodnotami BMI byl energetický výdej postupně lineárně narůstající, 

průměrně o 7.4 ± 10.2 kcal/týden 

Ze studií autorů Goldberg et Prentice (1993, 1991), Forsum et al (1992) vychází 

procentuální vyjádření TEE u ţen s dobrým výţivovým potenciálem za trimestr těhotenství 
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průměrných hodnot zvýšení o 1% , 6% a 19% oproti hodnotám stanovenými před 

těhotenstvím v I, II a III trimestru respektive (Butte et Wong, 2004). 

 

 

Tabulka č. 14 Energetický výdej celkový a 24 hod, celkové energetické náklady 

během těhotenství a BMI (Butte et Wong, 2004) 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

Stupeň těhotenství 

(týdny) 

0–9 t. 0–22 t. 0–36 t. 

24-h EE (kcal/d) 

Nízký BMI –15 ± 117 100 ± 181 336 ± 152 

Normální BMI 16 ± 107 103 ± 101 405 ± 162 

Vysoký BMI 103 ± 165 251 ± 209 626 ± 275 

24-h EE (%) 

Nízký BMI –0.5 ± 7 7 ± 12 20 ± 9 

Normální BMI 1 ± 6 6 ± 6 23 ± 9 

Vysoký BMI 5 ± 8 13 ± 11 31 ± 15 

TEE (kcal/d) 

Nízký BMI — –91 ± 442 41 ± 553 

Normální BMI — 123 ± 341 287 ± 377 

Vysoký BMI — 16 ± 652 149 ± 571 

TEE (%) 

Nízký BMI — –3 ± 18 3 ± 23 

Normální BMI — 6 ± 14 13 ± 16 

Vysoký BMI — 3 ± 23 6 ± 20 

Celkové energetické náklady (kcal/d) 

Nízký BMI 137 ± 368 163 ± 512 294 ± 602 

Normální BMI 32 ± 461 356 ± 416 496 ± 368 

Vysoký BMI 367 ± 585 441 ± 755 434 ± 806 

 Celkové energetické náklady (%) 

Nízký BMI 6 ± 16 8 ± 22 14 ± 26 

Normální BMI 1 ± 20 16 ± 17 22 ± 16 

Vysoký BMI 12 ± 19 17 ± 28 17 ± 29 
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Heini et al, 1991 publikoval výsledky měření celkového energetického výdeje 3 skupin ţen 

z Gambie (těhotné, ne-gravidní a ţeny v době kojení), nezaznamenal větší rozdíl mezi 

skupinami. Ve skutečnosti TEE ve třetím trimestru činil 2277+119 kcal/den, coţ byla 

významně niţší hodnota neţ v prvním trimestru těhotenství 2522+165 kcal/den, 

v porovnání kontrolní skupinou 2308 +140 kcal/den. 

Obdobně získané informace z jiné oblasti, ze Švédka jsou v porovnání mnohem vyšší, 

neboť zde hraje důleţitou roli socioekonomické postavení, výţiva a ţivotní podmínky 

ţeny. (Forsum et al, 1992). Výsledky studie naznačovaly tendence ţen ke sníţení fyzické 

aktivity. Průměrné zvýšení celkového energetického výdeje bylo 200 kcal/day. 

 

Tabulka č. 15 Porovnání hodnot TEE (kcal/den) energetického výdeje na týdnech těhotenství 

 

 

Reference 

 

Stupeň těhotenství (týdny) 

 

Energetický výdej (kcal/den) 

 

Heini et al, 1991 

Kontrolní skupina I trimestr 2308 +/-140 

Gravidní I. trimestr 2522+/-165 

III. trimestr 2277+/-119 

 

 

Forsum et al, 1992 

Před těhotenstvím Rozmezí 2512 - 2526 

16.-18 týdnu 2297+/-670 

30.týden 2990+/-813 

36.týden 2919+/-646 

 

Díky mnoha pozorování z různých zemí a různých výţivových parametrů nelze 

jednoznačně odvodit přesnou hodnotu celkového energetického výdeje. Diference jsou 

v souvislosti s individuálními podmínkami sledovaných ţen. Lze konstatovat pouze 

domněnku, která předpokládá zvýšení energetických nároků těhotné ţeny, vlivem 

adaptačních, energeticky náročných podmínek. S rostoucími energetickými potřebami, 

hmotností a celkovým fyzickým zatíţením matky souvisí i zvýšení celkového 

energetického výdeje. Celkový energetický výdej je výrazně ovlivněn bazálním 

metabolismem ţeny. Vzhledem k velkému nárůstu gravidních komponent, ochranných 

bariér, plodu, tekutin, hmotnosti dochází k navýšení hodnot bazálního metabolismu, který 

ovlivní i celkový energetický výdej těhotné ţeny. 
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4. Metody používané k měření energeticky důležitých 

charakteristik 

4.1. Sledování energetického metabolismu organismu v klidu, 

sledování bazálního metabolismu BMR 

4.1.1 Teoretický odhad bazálního metabolismu 

Dle Harris - Benediktovy rovnice 

Charakterizace, princip metody 

Nejčastější pouţívanou rovnicí pro výpočet bazálního energetického výdeje na základě 

vybraných antropometrických ukazatelů je vyuţití Harris a Benedictova vzorce z roku 

1919.  

Hodnotu BMR bazálního metabolismu (basal metabolic rate) můţeme vypočítat podle 

následujících vzorců: 

Muži: BMR (kcal/24 hod) = 66,47 + (13,75 x m) + (5,0 x v) - (6,76 x věk) 

Ženy: BMR (kcal/24 hod) = 655,01 + (9,56 x m) + (1,85 x v) - (4,68 x věk) 

m hmotnost v kg, v výška v cm, věk roky 

 

Na základě zjištěných hmotnostních a výškových parametrů lze odvodit hodnotu bazálního 

metabolismu. Tato metoda je pouze teoretickým odhadem, orientační hodnotou, neboť 

zahrnuje pouze změnu tělesných parametrů výšky, hmotnosti a věku. Nejsou zde zahrnuty 

hlavní komponenty fyziologického zatíţení, vnitřní homeostázy, energetické bilance 

pracujících orgánů, nárůst tkání, metabolismu nutrietů a mnoho dalších vnitřních funkcí 

podílejících se na bazálních potřebách organismu. 

 

Metabolismus za bazálních i klidových podmínek je těsně závislý na povrchu těla a je 

ovlivněn věkem (za kaţdý rok nad 20 let se BMR sniţuje u muţů asi o 7 kcal/24 hod, u ţen 

asi o 5 kcal/24 hod) a pohlavím. Jeho hodnoty jsou u ţen asi o 5 aţ 15 % niţší neţ u muţů 

(ţeny mají vyšší zastoupení tukové tkáně a menší svalovou hmotu). Tento rozdíl přetrvává 
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ve všech věkových skupinách. Velmi podstatná je skutečnost, ţe se BMR sniţuje v 

podmínkách redukce energetického příjmu (nízkoenergetické diety) a zvyšuje pravidelnou 

a intenzivní pohybovou aktivitou (Zdravcentra, 2005) 

 

4.1.2 Měření bazálního metabolismu pomocí indirektivní kalorimetrie 

Metoda indirektivní kalorimetrie, nepřímá kalorimetrie 

Charakterizace metody, princip 

Energie se v lidském těle vytváří cestou oxidace základních sloţek potravy nebo oxidací 

vlastních energetických substrátů. Při utilizaci jednotlivých sloţek stravy vznikají přesně 

definované energetické ekvivalenty a biochemické substráty. Lidské tělo přeměňuje asi 45 

% energetického obsahu oxidovaných substrátů na práci a zbylých 55 % na teplo. Energii, 

která se tvoří prací je dále moţno rozlišit na práci vnitřní (respirace, membránový 

transport, syntetické procesy atd.) a práci vnější (svalová práce při pohybu). Vzhledem k 

tomu, ţe i takzvaná vnitřní práce je v konečném důsledku přeměněna na teplo, je moţno za 

klidových podmínek stanovit potřebu energie pomocí energometrie (Martiník et al, 2005) 

 

Bazální metabolický výdej  je energetická potřeba organismu měřená ráno před 

probuzením nebo bezprostředně po probuzení, před poţitím jídla nebo 12–14 hodin po 

posledním jídle, v klidu a při příjemné pokojové teplotě – tím jsou vyřazeny faktory 

ovlivňující rychlost metabolismu, zejména svalová práce, tzv. specificko-dynamický 

účinek potravy (nezbytný výdej energie, který je potřebný pro asimilaci ţivin v těle) a 

vnější teplota. Bazální metabolismus odpovídá minimálnímu mnoţství energie potřebnému 

k udrţení homeostázy (Andresová et al, 2004) 

Stanovení bazálního energetického výdeje měřením indirektivní kalorimetrií je zaloţen na 

principu spotřeby energie a utilizaci nutričních substrátů, jeţ jsou počítány ze spotřeby 

kyslíku VO2 a výdeje oxidu uhličitého VCO2. K výpočtu je nutné znát mnoţství 

katabolizovaných proteinů v daném období, které je měřeno pomocí odpadu dusíku 

močoviny. 

 

http://www.zdravcentra.cz/
http://www.medical-tribune.cz/src/cs/archiv/autor.php?id=319
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Indirektivní kalorimetrie je zaloţena na skutečnosti, ţe nutriční substráty utilizované 

v organismu jsou kvantitativně stechiometricky spojeny s mnoţstvím oxidovaných ţivin. 

Základem metody jsou následující předpoklady: 

1. Spotřeba kyslíku v buňkách a výdej oxidu uhličitého buňkami závisí kvantitativně 

na utilizaci nutričních substrátů. 

2. Všechen spotřebovaný kyslík a vylučovaný oxid uhličitý přecházejí výhradně 

plícemi do dechu 

3. Plyny se chovají jako „ideální plyny― 

4. Kyslík a oxid uhličitý se v organismu nehromadí 

Přestoţe jsou tato pravidla v organismu dodrţována, mohou nastat jisté nesrovnalosti 

spojené s tvorbou kyslíkových radikálů, coţ můţe v krátkém okamţiku ovlivnit 

nerovnoměrné vylučování CO2 (Zadák, 2002) 

 

Nepřímou kalorimetrií lze určit: 

1) energetický výdej organismu 

2) zastoupení ţivin (tuků a sacharidů) při hrazení energetické potřeby 

Popis metody 

- Základní komponenty indirektivní kalorimetrie 

Analyzátor vydechovaného vzduchu CO2, analyzátor spotřeby O2, zařízení schopné 

s dostatečnou přesností měřit objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu, procesor, 

který kontinuálně zpracovává měřená data. Jedná se o otevřený systém buď s mísící 

komorou pro nemocného pacienta s umělou ventilací, nebo s kanopou u spontánně 

ventilujícího pacienta, tzv Douglas bags, vyrobená s polyvinylchloridu o obsahu 100-150 l. 

Měření je zatíţeno minimální chybou, přibliţně do 3%.(Yoshida et al, 1981) 

  

- Hodnoty, popis měření 

Z koncentrací známého mnoţství vzduchu, které projde přístrojem za minutu a známé 

koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu vdechovaném (tj. vzduch v místnosti) 

je softwarem vypočítána spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého za minutu. Ze spotřeby 

kyslíku je přímou úměrou vypočtena spotřeba energie (platí, ţe spotřeba 1 litru kyslíku za 

minutu je ekvivalentní spotřebě energie přibliţně 4,85 kcal za minutu). 
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Měřené hodnoty jsou ovlivněny pracovními podmínkami měřící místnosti, tzn. místnost je 

přesně definována - plocha, čas (24hod), konstantní teplota i vlhkost, tak, aby byly 

minimalizovány moţné chyby způsobené nestandardními podmínkami. 

 

Výpočet na základě změřených hodnot VO2, VCO2 (objemy kyslíku a oxidu uhličitého) 

jsou proporcionální k energetickému bazálnímu výdeji. Bazální výdej je kalkulován z VO2 

a VCO2 současně s odpadem dusíku močí (UN), který je ukazatelem oxidace 

aminokyselin. Odpad dusíku do moči je pak ekvivalentní s rychlostí degradace bílkovin. Z 

naměřených hodnot vypočítáváme klidový respirační kvocient nazývaný také metabolický 

či utilizační ekvivalent (RQ). Obvykle se pohybující mezi 0,7 – 1. Díky tomuto parametru 

lze určit jaká část spotřebované energie je hrazena spalováním tuků resp. sacharidů, 

eventuelně zda-li v organismu dochází ke ketogenezi či lipogenezi. (Andresová et al, 2004) 

 

RQ = VCO2/VO2 

VCO2 - mnoţství vyprodukovaného CO2 za jednotku času, VO2 - mnoţství kyslíku 

spotřebovaného za jednotku času  

Při znalosti i mnoţství ztrát dusíku lze vypočíst nebílkovinný respirační kvocient- npRQ. 

Jeden gram dusíku v moči je ekvivalentní spotřebě 5.94 l kyslíku a produkci 4.76 l CO2. 

Po srovnáním s tabulkami bylo nutné stanovit tepelný ekvivalent kyslíku odpovídající 

zjištěné hodnotě npRQ. V roce 1949 Weir publikoval zjednodušený soubor výpočtů 

bazálního energetického výdeje. (Zadák, 2002). Vyuţitím konstant kalorimetrického 

ekvivalentu kyslíku pro sacharidy, tuk a protein odvodil Weir následující rovnici 

BMR (kcal/den) = VO2 (l/den) x (3,49) + VCO2 (l/den) x (1,11) – odpad urey (g) x (2,17) 

 

Faktor 2,17 vyjadřuje neúplnou oxidaci proteinů in vivo. 

 

Později Weir zjistil, ţe chyba způsobená nedodrţením údajů pro oxidaci proteinů činí 

pouze 1%, proto zjednodušil rovnici výpočtu do následujícího tvaru: (Zadák, 2002) 

 

BMR (kcal/den) = (VO2 x 3,9) + (VCO2 x 1,1) 

 

http://www.medical-tribune.cz/src/cs/archiv/autor.php?id=319
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- Modifikující faktory měřeného energetického výdeje 

Celkový energetický výdej stoupá zvýšením tělesné teploty, např. při zvýšení teploty těla o 

0,5 
o
C se zvyšuje BMR o 7 %, kaţdý vzestup o další 1

 o
C je doprovázen vzestupem BMR o 

13 %, při všech druzích stresu, po poţití potravy, při zvýšené fyzické aktivitě. (Martiník et 

al, 2005) 

4.2. Sledování energetického metabolismu při zátěži, sledování 

celkového energetického výdeje TEE 

4.2.1 Teoretický odhad celkového energetického výdeje organizmu  

 

Byla vyvinuta řada jednoduchých metodik měření, které jsou orientační, ale pro rychlou 

informaci plně dostačují.Jsou zaloţeny na principu: 

 

- Sledování srdeční frekvence nebo plicní ventilace 

 

Srdeční frekvenci lze díky modernímu technickému rozvoji snadno monitorovat a na 

základě získaných hodnot odhadnout výsledný energetické výdej 

 

TEE (kJ/min) = 4,1868 x (0,1xSF - 6,5) 

 

TEE celkový energetický výdej, SF srdeční frekvence, Martiník et al, 2005 

Nevýhodou tohoto teoretického odhadu ke konverze srdeční frekvence na hodnoty 

energetického výdeje. Korelační vztah mezi těmito parametry není lineární v celém 

rozsahu měření. Existují  faktory, které mohou negativně ovlivnit výsledné hodnoty, např. 

strava, změny postoje nebo polohy těla, kouření, emoce. 

 

Podobně lze odhadnout i hodnoty celkového energetického výdeje na základě sledování 

minutové ventilace dle vztahu 

 

TEE (kJ/min) = 4,1868 x (0,23 x MV - 0,6) 

 

TEE energetický výdej, MV minutová ventilace 
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Omezení této metody je limitováno plicní ventilací do 40 l/min, neboť při vyšší intenzitě 

fyzické zátěţe uţ neplatí předpoklad trvalého vyuţití konstantního poměru kyslíku z 

ventilovaného vzduchu (Martiník et al, 2005) 

 

- Sledování denní aktivity, profesiografickém sledování, metodě časového 

snímku a pořizování kinematických videozáznamů, měření mechanické 

aktivity. 

 

Sledování denní aktivity a kinematický záznam jsou metody pouze orientační. Slouţí 

k hrubému odhadu celkového energetického výdeje u sledovaných subjektů. Jsou vhodné 

k určení indexu fyzické aktivity a vzhledem k velké nepřesnosti nejsou metody klinicky 

vyuţívány. 

 

4.2.2 Experimentální měření celkového energetického výdeje 

 

- Pomocí indirektivní kalorimetrie 

 

Díky této metodě lze sledovat celkový energetický výdej za časově omezených podmínek. 

Měřením se stanoví pouze tzv. 24 hod TEE. Popis sledované metody indirektní (nepřímé) 

kalorimetrie se shoduje s měřením bazálního metabolismu, jiţ dříve v textu uvedeném. 

Tento energetický parametr slouţí k orientačnímu přehledu denního celkového 

energetického výdeje za standardních podmínek. Vzhledem k časovému omezení nelze 

tuto hodnotu brát za směrodatnou, neboť nezahrnuje veškeré parametry spojené s měřeným 

energetickým výdejem, např. všední domácí povinnosti, běţné ţivotní zatíţení, fyzickou 

aktivitu. 

 

- Sledování distribuce a vylučování isotopů biogenních prvků v těle, tzv. metoda 

značené vody DLW 

Metoda dvojitě značené vody DLW (Doubly Labelled Water) 

 

Pro experiment se vyuţívají přesnější a ekonomicky náročnější metody měření. Jedná se o 

měření celkového energetického výdeje organismu s důrazem na izotopovou metodu 
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dvojitě značené vody. Je to metoda ekonomicky náročná na měření, ale málo propracovaná 

pro praxi, v experimentálních výzkumech patří k prioritám. 

Charakterizace metody 

Metoda vyuţívající dvojitě značené vody 
2
H2 

18
O slouţí k měření celkového energetického 

výdeje člověka v delším časovém období. Je zaloţena na principu měření TEE z produkce 

CO2, kterou lze zjistit z rozdílů v mnoţství a obratu 
2
H2O a H2

18
O v tělesné vodě. 

Předpokládá se, ţe kdyţ subjekt dostane jednorázově určitou dávku značené vody 
2
H2 

18
O, 

2
H2 opouští tělo jako 

2
H2O a odpovídá výdeji vody, zatímco 

18
O se začlení do H2

18
O a 

C
18

O2, přičemţ můţeme měřit výdej vody (se značeným vodíkem i kyslíkem) v moči a 

CO2 plícemi. Tato metoda se těší zvláště v poslední době značné popularitě pro své 

nesporné přednosti v měření sledovaných hodnot (Martiník et al., 2005). 

Metoda je neinvazivní a přesná, která dokáţe stanovit denní energetický výdej u lidí, 

zvířat, bez ţádného omezení pohyblivosti, vědomí, bez negativního působení na ţivotní 

podmínky.  

 

Poprvé tato metoda byla pouţita Lifson et al v roce 1955 (Schoeller et al, 1984) u malých 

zvířat. Jednalo se o isotopovou techniku k měření produkce CO2. Metodu poté zdokonalil 

do té míry, ţe byla následně uvedena do provozu k měření i lidských hodnot, kterou 

později rozvinul Schoeller et al, 1984. 

 

Vytvoření metody dvojitě značené vody vedlo k usnadnění měření celkového 

energetického výdeje různých skupin lidí, jak nemocných, malých dětí, či gravidních a 

kojících ţen. Přesnost metody je teoreticky dána 3-5% na základě měření Goran et al, 

1993. Podobná studie doplňuje informace o moţném chybovém zatíţení aţ do maxima 8%. 

Tuto malou nepřesnost, v porovnání s ostatními metodami lze minimalizovat častějšími, 

opakovanými odběry vzorků (moči, krve, slin), po dobu 7 – 21 dnů u měřených osob, 

nikoliv jen před a po měření. Tímto způsobem se upřesní získané měřené hodnoty a omezí 

se chybové zatíţení sledovaných hodnot (James, 2004 ). 

 

 

javascript:void(0);
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Zhodnocení izotopového měření 

Výhody této metody spočívají ve stabilitě pouţitých isotopů, chováním jsou si podobné, 

ale hmotnostně odlišné. Měření a stanovení se provádí pomocí přístroje isotopového 

hmotnostního spektrometru. 

Dle zahraničního průzkumu byly sledovány jednotlivé výhody a nevýhody této metody. 

Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce č. 16 

 

Tabulka č. 16 Porovnání předností-výhod a nevýhod metody dvojitě značené vody 

Výhody DLW Nevýhody DLW 

- měření je prováděno za běţných 

ţivotních a fyziologických 

podmínek, neinvazivní, 

nezatěţující metoda
1
 

 

- relativní spolehlivost přístroje 

hmotnostního spektrometru při 

měření vzorků
1
 

 

- měření lze provádět bez zatíţení 

po dlouhou dobu, přibliţně po 

dobu 7- 14 dní
1
 

 

- přímé měření produkce CO2, ne 

energetického výdeje, neměří se 

oxidace substrátů
1
 

 

- metodu lze uţít k odhadu 

energetického výdeje i 

v kombinaci s měřením klidového 

energetického metabolismu
1
 

 

- metoda není vhodná pro 

epidemiologickou studii prováděnou 

ve větším měřítku
1
 

 

- metoda je neinvazivní a 

nezatěţující organismus 

sledovaných osob, díky tomu je 

vhodná i pro pozorování těhotných 

ţen
2
 

- změření produkce CO2 bez spotřeby 

O2 představuje možnost 5x větší 

potenciální chyby při výpočtu TEE 

použitím energetického ekvivalentu 

CO2 (20,97 - 27,75 kJ/l CO2) 
2
 

- 2
H2 ani 

18
O nejsou radioaktivními 

isotopy
2
 

- potřeba různých korekčních faktorů, 

které zvětšují chybu metody
2
 

- jednoduchá metodika bez 

fyzického zatíţení sledovaných 

osob
2
 

- metoda dává jen průměrnou 

hodnotu TEE za 2 - 3 týdny, není 

možné 24 hodinové měření TEE a 

sledování krátkodobých změn TEE
2
 

- moţnost současného sledování 

sloţení těla cestou celkové vody
2
 

- vyšší pořizovací náklady 

jednotlivých isotopů (př. 
18

O - 900$ 

pro 70 kg člověka) 
1
 

 

- u laktujících žen metoda umožňuje 

sledovat produkci mléka a hodnot 

TEE dítěte
2
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1
 Goran et Poehlman, 1992, 

2
 Martiník et al, 2005, TEE celkový energetický výdej 

Popis metody  

Na začátku měření je důleţité shromáţdit základní porovnávací vzorky, tzn. bazální 

porovnávací vzorky slin (další moţností jsou vzorky krve a moči). Poté následuje aplikace 

p.o roztoku (aplikace ústy), který přesně odpovídá hmotnosti kaţdé ţeny, tzn. 100 mg 

vodíkem značené vody 
2
H2O a 125 mg kyslíkem značené vody H2

18
O (pouţívají se 

standardy) na kg tělesné váhy sledovaných ţen. Následující dny, celkem 13, jsou sbírány 

vzorky slin (lze pouţít i vzorky krve a moči, ale vzhledem k náročnosti odběrů, moţného 

zatíţení nastávajících matek je vhodnější u těhotných ţen sběr slin) a zamrazovány při 

nízké teplotě. Vzorky slin jsou analyzovány za účelem stanovení přítomnosti značeného 

2
H, 

18
O. 

Pro jednotlivá zpracování vzorků obsahujících sledované isotopy 
18

O, 
2
H jsou vypracovány 

podrobné postupy a popisy chemického převedení na vhodné a měřitelné parametry za 

přesně definovaných podmínek. Výsledky jsou následně vyhodnoceny na zařízeních 

schopných zaznamenat hmotnostní zastoupení jednotlivých prvků, tzv. hmotnostních 

spektrometrech s isotopovým zaměřením.  

Výsledky metody, základní rovnice stanovení  

Spotřeba CO2 byla vypočítána na základě frakčního obratu isotopů 
2
H a 

18
O. Spotřebovaný 

objem CO2 byl převeden na TEE celkový energetický výdej pomocí Weir rovnice 

v kcal/den (Zadák, 2002) 

TEE (kcal/den) = 22,4 x ( 1,106 x VCO2 + 3,941 x VO2) 

VCO2 vydechovaný objem vzduchu, VO2 spotřebované mnoţství kyslíku  



 52 

Experimentální část  

5. Metoda hodnocení výsledků celkového energetického 

výdeje  

 

pomocí programu „Stanovení energetického výdeje“ 

Popis metody 

Konkrétní metodický postup byl praktikován formou týdenních záznamů všech činností u 

sledovaných ţen. Jedná se o hodnocení celkového energetického výdeje gravidních ţen po 

dobu 7 dnů (příloha – ukázka záznamu činností). Subjekty pozorování byly ţeny v různém 

stadiu těhotenství. Studie byla zpracovávána pomocí počítačového programu „Stanovení 

energetického výdeje―, jehoţ autorem je Doc. RNDr. Petr Klemera, CSc. 

Pravidla, standardy 

Pravidla se týkají především následných úprav během vyhodnocování vyplněných 

týdenních záznamů. Jednotlivé časové hodnoty se převádí na minuty. Na základě 

předchozích měření, byly hodnoty, v závislosti na konkrétním případu, doplněny standardy 

běţných rutinních činností, např. příprava a konzumace jídla, ranní hygiena, pokud je ţena 

neuvedla a přesto příjem nutrietů zaznamenán byl. 

 

Pro doplnění záznamů v případě, ţe je ţeny neuvedou –„STANDARDY― 

(všechny průměrné hodnoty jsou vypočítány z dotazníků za leden 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

Tabulka č. 17 Činnosti opakující se denně a jejich průměrné trvání 

 

 

Činnost 

 

Čas (min) 

Spánek  540 

Hygiena ranní 20 

Hygiena večerní 30 

Snídaně  

- příprava  15 

- konzumace 20 

Oběd  

-  příprava  60 

-  konzumace 25 

Večeře  

- příprava 25 

- konzumace 20 

Svačina  

-  příprava 5 

-  konzumace 15 

 

Data byla zpracována pomocí softwarového programu „Stanovení energetického 

výdeje―k vyhodnocování celkového energetického výdeje na základě dodaných základních 

parametrů sledovaných těhotných ţen 

- příjmení, jméno, titul 

- rodné číslo 

- věk 

- hmotnost před těhotenstvím, aktuální hmotnost (kg) 

- výška (m) 

- zaměstnání 

- týden těhotenství 

- časový interval zpracování dotazníku 

Po zadání všech aktivit sledovaných ţen, za určitý časový interval, program vyhodnotil 

celkový energetický výdej TEE v kcal/den, dle zadaných parametrů a vzorců, jeţ jsou 

součásti softwaru. 
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6. Výsledky 

 

Sledované parametry v závislosti na vybraných hodnotách jsou analyzovány pomocí 

korelační statistiky, lineární regrese a t-testu programu GraphPad Prism a Excel 

6.1  Sledování závislosti celkového energetického výdeje v kcal/den 

(TEE) na všech vybraných parametrech 

 

Dle našich závěrů můţeme posoudit vliv, jednotlivých činností na celkový energetický 

výdej těhotné ţeny. Posuzované parametry byly vybrány na základě nejčastěji 

opakovaných činností, které ţeny uváděly. 

Na základě výsledků korelační statistiky vyšla závislost celkového energetického výdeje na 

těchto sledovaných činnostech, uvedených v tabulce č. 18. Následně lze tyto výsledky 

vzájemně vyhodnotit a posoudit vlivy na ţenu v průběhu těhotenství. 

 

Tabulka č. 18 Závislosti TEE (kcal/d) na sledovaných parametrech 

(vzájemné korelace) 

Sledovaný 

parametr 

TEE (kcal/d) 

Počet 

sledovaných 

párů 

Pearsonův 

koeficient 

r 

95% 

konfidenční 

interval 

p hladina 

významnosti 

BMR (kcal/den) 186 0,8953 0.8626 to 

0.9206 

p<0.0001 

BMI (kg/m
2
) 186 0,7868 0.7250 to 

0.8360 

p<0.0001 

Nákup 

(min/den) 

186 0,2485 0.1084 to 

0.3788 

0,0006 

domácí práce 

(min/den) 

186 0,193 0.05046 to 

0.3278 

0,0083 

Úklid (min/den)  186 0,1686 0.02528 to 

0.3051 

0,0214 

Cvičení, sport 

(min/den) 

186 0,1445 0.0006183 

to 0.2826 

0,0491 
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6.1.1 Vliv BMI na TEE 

 

BMI (Body Mass Index) váhovýškový parametr vypočítaný jako poměr hmotnosti (kg) a 

výšky 
2
 (m

2
), vyjadřuje optimální hmotnostní rozloţení. Na základě získaných informací 

byly hodnoty zpracovány pomocí t-testu. Mezi jednotlivými hodnotami TEE vyjádřená ve 

sledovaných intervalech BMI byla prokázána statistická významnost pomocí t-testu na 

hladině významnosti p<0.0001 v programu GraphPad Prism.(tabulka č. 19) 

 

Tabulka č. 19 BMI (kg/m
2
) a TEE (kcal/den) 

 

 

 

Celkový energetický výdej dle korelace závisí na BMI s hladinou významnosti p<0.0001 

S rostoucí hodnotou BMI, tzn. váhovýškovým parametrem, roste i celkový energetický 

výdej TEE, (graf č. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEE (kcal/den) 

 

BMI(kg/m
2
) 

≤19,9 20-25,9 ≥26,0 

Počet sledovaných párů 5 128 53 

Minimum 1969 1976 2542 

Median 2125 2565 3061 

Maximum 2385 3616 4089 

Aritmetický průměr 2153 2603 3176 

+/- Směrodatná odchylka 157,9 298,3 369,4 

Odchylka aritmetic. průměru 70,63 26,36 50,74 

p hladina významnosti statistic.odlišnosti p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 6 Závislost TEE (kcal/den) na BMI sledovaných žen (kg/m
2
) 

pomocí lineární regrese 
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Graf č. 7 TEE (kcal/den) a BMI (kg/m
2
) 
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6.1.2 Vliv bazálního metabolismu (BMR, kcal/den) na TEE 

 

Na základě statistického metody korelace byl potvrzen přímý vztah (p<0.0001) TEE a 

BMR. Z výsledků je patrné, ţe s nárůstem bazálního metabolismu u ţen dochází k nárůstu 
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celkového energetického výdeje, znázorněno v grafu č. 8. Dokázali jsme, ţe s rostoucím 

BMR se zvyšuje TEE u sledovaných ţen 

 

 

Graf č. 8 Závislost TEE (kcal/den) na BMR (kcal/den) 
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6.1.3 Vliv fyzické aktivity na TEE 

 

Fyzická aktivita je nedílnou součástí celkového energetického výdeje. Na základě korelace 

jsme získali jednotlivé vztahy mezi sledovanými činnostmi a TEE. Sledovaná fyzická 

aktivita zahrnovala tyto aktivní činnosti: nákup, domácí práce, úklid, cvičení a sport 

Fyzická aktivita je zastoupena v kaţdém hodnoceném parametru a lze ji matematicky 

vyjádřit pomocí parametru odvozeným z rozdílu celkového energetického výdeje a 

bazálního metabolismu, tzn (AEE + TEF) = TEE – BMR, kde AEE znamená aktivní 

energetický výdej v kcal/den a průměrně u sledovaných ţen odpovídá 1248,0+/- 334,0 

kcal/den. Energetický výdej vyuţitý při zpracovávání a utilizaci potravy (TEF - Thermic 

Effect of Food, kcal/den) je minimální. Fyzickou míru zatíţení PAL lze vyjádřit poměrem 

TEE/BMR a u sledovnaných ţen odpovídá průměrně hodnotě 1,8+/- 0,2. 

Hodnoty aktivit nebyly vyjadřovány jednotlivě. Je patrné, ţe jakákoli fyzická aktivita bude 

souviset s nárůstem celkového energetického výdeje. V těhotenství se energetické nároky 

na aktivitu vynaloţenou na domácí práce, pohyb či nakupování, cvičení, procházku 
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podstatně zvýší. Tělo nastávající matky tímto způsobem vydá mnohem více energie, 

v porovnání s netěhotnými a nelaktujícími ţenami. 

 

Graf č.9  Závislost TEE (kcal/den) na AEE (TEE – BMR, kcal/den) 

y = 1,2474x + 1197,5
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Graf č. 10 Závislost TEE (kcal/den) na PAL (TEE/BMR) 

y = 2268,7x - 1375,7
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Výsledky sledovaných ţen poukazují na zvyšování úrovně fyzického zatíţení těhotné 

ţeny s rostoucím celkovým energetickým výdejem. Jednotlivé sledované činnosti jsou 

v přímé závislosti s TEE vyjádřené na základě korelace s vysokou hladinou 

významnosti (tabulka č. 18). Je patrné, ţe sledované ţeny během studie těhotenství 
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vyjadřovaly mnohem větší celkový energetický výdej spojený s fyzickou aktivitou 

v rámci sledovaných činností. 

Porovnání celkového energetického výdeje TEE (kcal/den) a bazálního metabolismu 

BMR (kcal/den) na fyzické aktivitě AEE pomocí lineární regrese vyjadřuje graf č. 11 

 

Graf č. 11 Vztah mezi energetickými parametry TEE, BMR (kcal/den) na AEE 

(kcal/den) 

y = 1,2474x + 1197,5
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S rostoucí fyzickou náročností AEE dochází k vzájemnému zvyšování energetických 

nároků, zejména celkového energetickéhovýdeje a bazálního metabolismu. Vzhledem 

k těmto adaptačním mechanismům je patrné, ţe těhotenství je energeticky náročný 

proces, který zahrnuje mnoho fyziologických změn, jeţ potřebují dostatek energie na 

správný fyziologický průběh.  
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6.2  Sledování závislosti týdnů těhotenství na všech vybraných 

parametrech 

 

Sledování jednotlivých aktivit bylo rozděleno do časových úseků, týdnů těhotenství. 

Vzhledem k různorodosti časových záznamů těhotných ţen, dochází v jednotlivých 

časových intervalech k menší odlišnosti v počtu sledovaných ţen. 

 

Časové intervaly: 

- do 20. týdne těhotenství 

- od 21. - aţ do 30. týdne těhotenství 

- od 31. týdne aţ do konce těhotenství 

Pomocí korelační statistiky můţeme vyjádřit závislosti jednotlivých sledovaných 

činností a parametrů na týdnech těhotenství se statisticky významnou hladinou 

významnosti (viz tabulka č. 20) 

 

Tabulka č. 20 Závislost týdnů těhotenství na sledovaných parametrech 

 

Sledovaný 

parametr 

 

Týden 

těhotenství 

 

Počet 

sledovaný

ch párů 

 

Pearsonův 

koeficient r 

 

95% 

konfidenční 

interval 

 

p hladina 

významnost

i  

 

Statistic 

významnost 

Hmotnost (kg) 186 0,1784 0.03536 to 

0.3142 

0,0149 Ano 

BMI (kg/m
2
) 186 0,1469 0.003049 to 

0.2848 

0,0454 Ano 

TEE(kcal/den) 186 0,1077 -0.03680 to 

0.2478 

0,1435 Ne 

BMR 

(kcal/den) 

186 0,1851 0.04232 to 

0.3205 

0,0114 Ano 

Spánek 

(min/den) 

186 0,1586 0.01501 to 

0.2957 

0,0306 Ano 

Odpočinek 

(min/den) 

186 0,1686 0.02532 to 

0.3051 

0,0214 Ano 

Cvičení, sport 

(min/den) 

186 -0,1764 -0.3124 to -

0.03332 

0,016 Ano 

Pohlavní styk 

(min/den) 

186 -0,2904 -0.4169 to -

0.1529 

p<0.0001 Ano 
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Tabulka č. 21 Souhrn hodnot sledovaných parametrů v porovnání s týdny 

těhotenství 

 

 

Sledované 

parametry 

Týdny těhotenství 

n-15 n-115 n-56 

≤ 20 týden 21 - 30 týden ≥ 31 týden 

průměr +/- SD průměr +/- SD průměr +/- SD 

BMR (kcal/den) 1448,4 +/- 111,5 1502,7 +/- 98,2 1528,8 +/- 94,2 

TEE (kcal/den) 2574,6 +/- 486,1 2757,4 +/- 417,3 2795,7 +/- 403,1 

BMI (kg/m
2
) 23,3 +/- 3,9 24,8 +/- 3,2 25,3 +/- 3,1 

AEE (kcal/den) 1126,2 +/- 380,6 1254,6 +/- 333,0 1266,8 +/- 322,3 

PAL 1,76 +/- 0,2 1,83 +/- 0,2 1,82 +/- 0,17 

Sledované činnosti (min/den) 

Spánek 498 +/- 67 547 +/- 101 576 +/- 126 

Příprava jídla 71 +/- 23 70 +/- 28 73 +/- 31 

Jídlo v sedě 78 +/- 14 83 +/- 20 85 +/- 19 

Sledování TV 120 +/- 50 133 +/- 71 143 +/- 65 

Nákup 21 +/- 12 33 +/- 20 32 +/- 21 

Odpočinek 36 +/- 40 51 +/- 44 65 +/- 60 

Domácí práce 29 +/- 47 31 +/- 39 36 +/- 42 

Úklid 33 +/- 34 32 +/- 30 31 +/- 29 

Cvičení,sport 15 +/- 14 9 +/- 10 6 +/- 9 

Zaměstnání 136 +/- 166 114 +/- 138 59 +/- 105 

Návštěva přátel 64 +/- 51 67 +/- 45 66 +/- 51 

Doprava,řízení auta 45 +/- 23 53 +/- 30 44 +/- 29 

Pohlavní styk 6 +/- 8 5 +/- 6 2 +/- 4 

 

n počet sledovaných ţen 

6.2.1 Vliv BMI na týdnech těhotenství 

 

S rostoucími týdny těhotenství nárůstá BMI (p=0,0454, tabulka č. 20) díky nárůstu 

hmotnosti plodu, zásob, mateřských tkání nastávajících matek (viz graf č. 12). 
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Graf č. 12 Nárůst BMI (kg/m
2
) v závislosti na týdnu těhotenství 
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Tabulka č. 22 Hodnoty BMI (kg/m
2
) a týdnů těhotenství 

 

 

BMI (kg/m
2
) 

 

Týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce 

těhotenství 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 18,00 19,30 20,20 

Median 22,80 24,20 24,80 

Maximum 32,00 32,00 38,00 

Aritmetický průměr 23,25 24,79 25,29 

Směrodatná odchylka 3,944 3,162 3,065 

Odchylka aritmetic. průměru  1,018 0,2948 0,4096 

p hladina významnosti 

statistic.odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 

 

Mezi jednotlivými hodnotami BMI byla prokázána statistická významnost pomocí t-testu 

na hladině významnosti p<0.0001. 
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Graf č. 13 Znázornění BMI (kg/m
2
) a týdnů těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství
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6.2.2 Vliv bazálního metabolismu (BMR, kcal/den) na týdny těhotenství 

 

S rostoucími nároky nově syntetizovaných tkání, tekutin, s vyvíjejícím se plodem, 

fyziologickými adaptacemi mateřského těla, se zvyšuje bazální metabolismus. 

Dokázali jsme, ţe BMR u sledovaných ţen je v závislosti na týdnech těhotenství 

(p=0,0114) pomocí korelace. Z grafů je patrné, ţe k nárůstu bazálního metabolismu 

dochází během celého průběhu těhotenství. Nejvyšších hodnot dosahuje v období 

posledního trimestru. (tabulka č. 21). Podrobněji následující grafická znázornění (graf č. 14 

vyjádřen pomocí lineární regrese a graf č. 15 pomocí t-testu) 
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Graf č. 14 BMR (kcal/den) v průběhu těhotenství (týdny) 
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Tabulka č. 23 Hodnoty bazálního metabolismu BMR (kcal/den) a týdnů 

těhotenství 

 

 

 

BMR (kcal/den) 

 

 

Týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce 

těhotenství 

Počet sledovaných párů  15 115 56 

Minimum 1308 1334 1375 

Median 1429 1485 1511 

Maximum 1655 1817 1809 

Průměr 1448 1503 1529 

Směrodatná odchylka 111,6 98,16 94,15 

Odchylka aritmetic. průměru 28,80 9,153 12,58 

p hladina významnosti 

statistic.odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 

 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami bazálního metabolismu vyjádřené 

v intervalech zvolených týdnů těhotenství byl prokázán na p<0.0001 pomocí t-testu. 
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Graf č. 15 BMR (kcal/den) a týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství
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Průměrná hodnota bazálního metabolismu pro všechny sledované ţeny po celou dobu 

těhotenství činila 1506 +/-100 kcal/den, odpovídá 6,33 +/- 0,4 MJ/den. 

 

6.2.3 Vliv odpočinkových činností (spánek, odpočinek) na týdny těhotenství 

 

Na základě většího fyzického i psychického zatíţení nastávající matky lze očekávat i 

nárůst odpočinkových aktivit, zejména spánek a odpočinek (minuty/den). Tyto parametry 

jsou vyjádřeny v následujícím grafu č. 16 pomocí lineární regrese) 

Průměrně sledované ţeny odpočívaly 54 +/- 50 min/den po celou dobu těhotenství. Spánek 

zaujímal 552 +/-109 min/den u sledovaných ţen. 

Na základě získaných hodnot jsme dokázali statistickou významnost závislosti odpočinku a 

spánku na týdnech těhotenství. S rostoucími týdny těhotenství dochází k nárůstu spánku i 

odpočinku v souvislosti s rostoucím energetickým zatíţením nastávající matky. 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami spánku vyjádřených v intervalech zvolených 

týdnů byl prokázán na p<0.0001 a odpočinku v týdenních intervalech na maximální 

hladině významnosti statistické odlišnosti p=0,0035 pomocí t-testu. (tabulka č. 24) 
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Graf č.16 Graf závislostí odpočinkových aktivit, (spánek, odpočinek, min/den) s 

rostoucími týdny těhotenství 
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Graf č. 17 Odpočinek (min/den) a týdny těhotenství 

 

do 20.týdne do 30. týdne do konce těhotenství
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Tabulka č.24 Odpočinkové aktivity (spánek, odpočinek, min/den) v týdenních 

intervalech těhotenství 

 

 

 

Sledované parametry 

 

Týdny těhotenství 

do 20.týdne do 30. týdne do konce těhotenství 

Odpočinek (min/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Median  20,00 41,00 52,50 

Maximum 134,0 242,0 283,0 

Aritmetický průměr  36,40 51,28 64,59 

Směrodatná odchylka 40,27 44,01 60,10 

Odchylka aritmetic. průměru 10,40 4,103 8,031 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

0,0035 p<0.0001 p<0.0001 

Spánek (min/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 360,0 352,0 371,0 

Median  489,0 540,0 569,0 

Maximum 639,0 1380 1348 

Aritmetický průměr 498,0 547,3 575,9 

Směrodatná odchylka 67,12 101,1 126,0 

Odchylka aritmetic. průměru 17,33 9,427 16,84 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 18 Spánek (min/den) a týdny těhotenství 
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Závěrem lze tedy říci, ţe ţena v těhotenství v rámci adaptačních mechanismů šetření 

energie na zvýšené potřeby plodu i mateřských podpůrných tkání, vyuţívá svých 

odpočinkových aktivit a více spánku. Těhotenství je energeticky náročný proces, který 

potřebuje energii uchovávat právě prostřednictvím zvýšeného odpočinku a spánku 

 

6.2.4 Vliv fyzické aktivity na týdny těhotenství 

 

Hodnoty fyzické aktivity vyjádřené pomocí aktivního energetického výdeje AEE, 

(kcal/den) a PAL v jednotlivých týdenních intervalech jsou celkově zahrnuty v následující 

tabulce č. 25 a grafech č.20 a č. 21. Předpokládá se, ţe s rostoucími týdny těhotenství klesá 

aktivní energetický výdej na základě úspory energetických zásob nastávající matky, 

zvýšených nároků a obtíţí při pohybové aktivitě, které souvisí s celkovým váhovým 

nárůstem těla. V případě našich sledovaných ţen dochází k  rozporu s teoretickými 

předpoklady sníţení aktivního energetického výdeje (graf č. 19). Sledované ţeny, dle 

studie, vynaloţí během svého těhotenství v jednotlivých týdenních intervalech mnohem 

více fyzické činnosti vyjádřené aktivním energetickým výdejem AEE (kcal/den). 
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Závěry poukazují na vysoký index fyzického zatíţení PAL sledovaných ţen, tzn. ţeny 

preferují během svého těhotenství aktivní způsob ţivota, neomezují se ve sportovních 

aktivitách, v zaměstnání i v domácích prácech a úklidu.  

Průměrná hodnota aktivního energetického výdeje AEE sledovaných ţen na základě našich 

studií je rovna 1248 +/- 334 kcal/den a PAL 1,8 +/- 0,2.  

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami AEE a PAL vyjádřených v intervalech 

zvolených týdnů těhotenství byl prokázán na p<0.0001 pomocí t-testu u obou sledovaných 

parametrů.  

Prokázali jsme, ţe s rostoucími týdny těhotenství dochází k nárůstu aktivního 

energetického výdeje AEE (graf č. 19) a míry fyzického zatíţení PAL sledovaných ţen. 

 

Graf č. 19 Závislost AEE (kcal/den) na týdnech těhotenství 
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Tabulka č.25 Hodnoty AEE (kcal/den) a PAL ve sledovaných týdnech těhotenství 

 

 

 

Sledované parametry 

 

Týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství 

AEE (kcal/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 646,0 591,0 756,0 

Median  1034 1253 1166 

Maximum 1913 2272 2084 

Aritmetický průměr  1126 1255 1267 

Směrodatná odchylka 380,6 333,1 322,4 

Odchylka aritmetic. průměru 98,26 31,06 43,08 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 

PAL 

Minimum 1,490 1,430 1,550 

Median  1,710 1,820 1,810 

Maximum 2,160 2,260 2,180 

Průměr  1,764 1,827 1,822 

Směrodatná odchylka 0,2023 0,1760 0,1668 

Odchylka aritmetic. průměru 0,05224 0,01641 0,02229 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti  

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 20 AEE (kcal/den) a týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství
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Graf č. 21 PAL a týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství 

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

P
A

L

 

 

 

Výsledky hodnocení PAL jsou v porovnání s teoretickými předpoklady odlišné, neboť 

předpokládané sníţení míry zatíţení těhotné ţeny není lineární jak by se dalo očekávat. 

Největšího nárůstu parametru fyzického zatíţení PAL dochází v období do 30. týdne, 

s pozdějším stupněm těhotenství fyzické zatíţení klesá. Hodnoty jsou závislé zejména na 

určujících faktorech TEE a BMR. 
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Z tabulky č. 20 vyjadřující vzájemné korelace mezi sledovanými parametry na týdnech 

těhotenství vyplývá vztah sportovní aktivity v průběhu těhotenství (p=0,016). Předchozí 

parametry AEE a PAL vyjadřovaly všeobecně platné koeficienty fyzické aktivity, 

odvozené z matematického vyjádření energetických rovnic. Následující výsledky 

poukazují přímo na hodnoty energetického výdeje fyzického zatíţení v oblasti sportovní 

aktivity v průběhu týdenních intervalů těhotenství u našich sledovaných ţen. 

Závěrem lze říci, ţe fyzická aktivita ve formě cíleného sportovního zaměření klesá 

s rostoucím týdnem těhotenství. 62% sledovaných ţen provozovalo cílenou sportovní 

aktivitu v průběhu těhotenství. Podrobnosti v následující tabulce č. 26, grafu č.22.  

Prokázali jsme pomocí korelace statistickou významnost sportovní aktivity v závislosti na 

týdnech těhotenství (p=0,016). 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami sportovní aktivity cvičení vyjádřené 

v intervalech sledovaných týdnů těhotenství byl prokázán na p=0,0012 a p<0.0001, viz 

tabulka č.26 

 

Tabulka č.26 Hodnoty sportovní aktivity (min/den) ve stanovených týdnech 

těhotenství 

 

 

Sledovaný parametr 

Týden těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce 

těhotenství 

Cvičení, sport (min/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Median  13,00 9,000 0,0 

Maximum 39,00 42,00 34,00 

Aritmetický průměr  14,73 9,478 6,196 

Směrodatná odchylka 14,03 9,845 9,120 

Odchylka aritmetic. průměru 3,623 0,9180 1,219 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

0,0012 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 22 Sportovní aktivita (min/den) a týdny těhotenství 
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S rostoucími týdny těhotenství se fyzická aktivita v oblasti sportovní činnosti redukuje, 

potvrzuje to teoretické předpoklady rostoucích energetických nároků v posledních týdnech 

vyvíjejícího se těhotenství. Námi hodnocené a sledované ţeny potvrdily sníţení 

energetického výdeje v oblasti cílené sportovní aktivní činnosti ve sledovaných týdenních 

intervalech těhotenství.  

 

6.2.5 Vliv sexuální aktivity na týdny těhotenství 

 

S rostoucími týdny těhotenství dochází u sledovaných těhotných ţen k poklesu sexuální 

aktivity prokázané (p<0.0001) na základě korelace, viz tabulka č. 20. V těhotenství dochází 

k  mnoha fyziologickým změnám v oblasti mateřských a ţenských partií. Z důvodu nárůstu 

hmotnostních parametrů ţeny, psychických změn související s blíţícím se porodem a 

celkovou situací, únavou a menším vyčerpáním, sniţují ţeny svou sexuální aktivitu na 

minimum. (graf č. 23) 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami sexuální aktivity vyjádřené v intervalech 

zvolených týdnů těhotenství byl prokázán na p=0,0111 a p<0.0001, blíţe tabulka č. 27 
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Tabulka č. 27 Hodnoty pohlavního styku (min/den) a týdnů těhotenství 

 

 

 

Sledovaný parametr 

 

Týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství 

Pohlavní styk (min/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Median  3,000 4,000 0,0 

Maximum 28,00 21,00 13,00 

Aritmetický průměr  6,000 4,678 2,250 

Směrodatná odchylka 7,946 5,806 3,810 

Odchylka aritmetic. průměru 2,052 0,5414 0,5092 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

0,0111 p<0.0001 p<0.0001 

 

 

Graf č. 23 Pohlavníh styk (min/den) a týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství
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6.2.6 Vliv TEE na týdny těhotenství 

 

Celkový energetický výdej v závislosti na týdnech těhotenství nebyl statisticky 

významný pomocí korelace (p=0,1435). Prokázali jsme, ţe TEE s 95% 

pravděpodobností není závislý na rostoucích týdnech těhotenství sledovaných ţen. 

Přesto výsledky TEE pomocí t-testu byly signifikantní. Statisticky významný rozdíl 

mezi hodnotami TEE vyjádřené v intervalech zvolených týdnů těhotenství byl 

prokázán na p<0.0001 pomocí t-testu programu GraphPad Prism 

 

 

Tabulka č. 28 Hodnoty TEE (kcal/den) a týdnů těhotenství 

 

 

 

Sledovaný parametr 

 

Týdny těhotenství 

do 20. týdne do 30. týdne do konce těhotenství 

TEE (kcal/den) 

Počet sledovaných párů 15 115 56 

Minimum 1969 1976 2131 

Median  2463 2708 2662 

Maximum 3568 4089 3863 

Aritmetický průměr  2575 2757 2796 

Směrodatná odchylka 486,1 417,3 403,1 

Odchylka aritmetic. průměru 125,5 38,92 53,87 

p hladina významnosti statistic. 

odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 24 TEE (kcal/den) a týdny těhotenství  
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6.3  Sledování závislosti BMI (kg/m
2
) na všech vybraných parametrech 

Na základě korelační statistiky můţeme vyjádřit závislost sledovaných  parametrů na BMI, 

tabulka č. 29. 

 

Tabulka č.29 Závislost BMI (kg/m
2
) na sledovaných parametrech 

 

Sledovaný 

parameter 

 

BMI (kg/m
2
) 

Počet 

sledovaných 

párů 

 

Pearsonův 

koeficient r 

 

95% konfidenční 

interval 

 

p hladina 

významnosti 

TEE(kcal/den) 186 0,7868 0.7250 to 0.8360 p<0.0001 

BMR (kcal/den) 186 0,8395 0.7911 to 0.8774 p<0.0001 

Týden (min/den) 186 0,1469 0.003049 to 

0.2848 

0,0454 

Spánek 

(min/den) 

186 0,1865 0.04378 to 

0.3218 

0,0108 

Sledování TV 

(min/den) 

186 0,3056 0.1691 to 0.4306 p<0.0001 

Odpočinek 

(min/den) 

186 0,1977 0.05534 to 

0.3321 

0,0068 

Zaměstnání 

(min/den) 

186 -0,1848 -0.3202 to -

0.04198 

0,0116 
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Tabulka č. 30 Hodnoty sledovaných parametrů a BMI (kg/m
2
) 

 

 

 

Sledované parametry 

 

BMI (kg/m
2
) 

≤19,9 20 - 25,9 ≥26,0 

n-5 n-128 n-53 

průměr +/- SD průměr +/- SD průměr +/- SD 

TEE (kcal/den) 2153 +/- 158 2603 +/- 298 3176 +/- 369 

BMR (kcal/den) 1364 +/- 47 1468 +/- 67 1611 +/- 87 

AEE (kcal/den) 788 +/- 123 1135 +/- 249 1565 +/- 299 

PAL  1,58 +/- 0,08 1,77 +/- 0,15 1,97 +/- 0,15 

Sledované činnosti (min/den) 

spánek 518 +/- 111 546 +/- 99 571 +/- 128 

příprava jídla 54 +/- 14 71 +/- 27 73 +/- 32 

jídlo v sedě 81 +/- 20 83 +/- 19 84 +/- 20 

sledování TV 125 +/- 44 124 +/- 66 163 +/- 66 

nákup 25 +/- 14 31 +/- 19 32 +/- 23 

odpočinek 30 +/- 30 48 +/- 46 70 +/- 56 

domácí práce 45 +/- 72 31 +/- 36 35 +/- 45 

úklid 55 +/- 40 29 +/- 29 37 +/- 28 

cvičení těhotenské,sport, 4 +/- 5 9 +/- 10 9 +/- 10 

zaměstnání 102 +/- 124 114 +/- 142 63 +/- 106 

návštěva přátel  86 +/- 73 66 +/- 44 67 +/- 51 

doprava,řízení auta 61 +/- 20 51 +/- 31 46 +/- 25 

pohlavní styk 1 +/- 2 4 +/- 5 4 +/- 6 

 

n-počet sledovaných ţen, SD- směrodatná odchylka (v jednotkách sledované aktivity)  

 

Některé sledované parametry vyjádřeny v závislosti na BMI, jsou zaznamenány 

v předchozích tabulkách a grafech.  
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6.3.1 Vliv BMI na TEE (kcal/den) 

 

S rostoucím BMI stoupá celkový energetický výdej námi sledovaných ţen. Závislost byla 

prokázána na p<0.0001 V souvislosti s náročnými energetickými podmínkami nutných na 

utváření fyziologického průběhu těhotenství, je celkový energetický výdej mnohem vyšší  

u těhotných ţen neţ u ţen negravidních a nelaktujících. Nejvyšších hodnot TEE 

dosahovaly ţeny s vysokým BMI (nad 26,0) v průměru 3176 +/- 369 kcal/den. Statisticky 

významný rozdíl mezi hodnotami TEE vyjádřených v intervalech sledovaných BMI byla 

prokázán na p<0.0001 pomocí t-testu. (tabulka č. 19). Skupina ţen s normálním a nízkým 

BMI dosahovala hodnot niţších, a to 2603 +/- 298 kcal/den, 2153 +/- 158 kcal/den, 

respektive (tabulka č. 30) 

 

 

6.3.2 Vliv BMI na bazální metabolismus (BMR, kcal/den) 

 

S nárůstem hmotnosti, celkové tělesné kompozice, narůstají základní bazální potřeby 

těhotných ţen Vzhledem k charakteru BMI, jehoţ součástí je váhovýškový ukazatel, 

dochází k nárůstu BMR s rostoucím BMI. (p<0.0001). BMR v průměru dosahoval hodnot 

1364 +/- 47 kcal/den, 1468 +/- 67 kcal/den a 1611 +/- 87 kcal/den u skupin ţen s nízkým, 

normálním a vysokým BMI, respektive v daném pořadí. Statisticky významný rozdíl mezi 

hodnotami BMR vyjádřené v intervalech sledovaných BMI těhotných ţen byl prokázán na 

p<0.0001. 
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Tabulka č. 31 Hodnoty BMI (kg/m
2
) a BMR (kcal/den) 

 

 

Sledovaný parametr 

 

BMI (kg/m
2
) 

≤19,9 20 - 25,9 ≥26,0 

BMR (kcal/den) 

Počet sledovaných párů 5 128 53 

Minimum 1308 1333 1464 

Median  1378 1468 1593 

Maximum 1414 1676 1817 

Aritmetický průměr 1364 1468 1611 

Směrodatná odchylka 46,55 67,20 86,54 

Odchylka aritmetic. průměru 20,82 5,940 11,89 

p hladina významnosti 

statistic.odlišnosti 

p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 

 

 

Graf č. 25 BMR (kcal/den) a BMI (kg/m
2
) 
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6.3.3 Vliv BMI na týdny těhotenství 

 

S nárůstem týdnů těhotenství dochází ke hmotnostním změnám, které předurčují nárůst 

BMI. Na základě korelace byla vyjádřena závislost týdnů těhotenství na BMI těhotných 

ţen na p=0,0454. (tabulka č. 29) 

 

6.3.4 Vliv BMI na odpočinkových činnostech 

 

- sledování TV (min/den) 

- odpočinek (min/den) 

- spánek (min/den) 

 

S váhovým nárůstem těhotných ţen lze předpokládat navýšení odpočinkových aktivit, 

vzhledem k obtíţnému pohybovému zatíţení. Dle korelace závislost odpočinkových aktivit 

na BMI byla signifikantní. (tabulka č. 29). Celkově odpočinkové aktivity u ţen s vysokým 

BMI jsou v porovnání se skupinami ţen s nízkým a normálním BMI podstatně vyšší 

(podrobněji tabulka č. 30). Celkově ţeny s vyšším BMI tráví více času odpočinkovými 

aktivitami, př. spánkem, sledováním televize neţ ţeny s niţšími hodnotami BMI. 

 

6.3.5 Vliv BMI na zaměstnání (min/den) 

 

Na základě korelační statistiky je vyjádřena signifikantní závislost zaměstnání (p=0,0116) 

na BMI sledovaných ţen. V průměru těhotné ţeny, na základě naší studie, vykonávaly 

pracovní činnost ve 44%, v zaměstnání trávilo celkem 79 ţen ze 186 sledovaných. Ţeny 

s vysokým BMI trávily v zaměstnání mnohem méně času v porovnání s ţenami s 

 normálním a nízkým BMI, podrobněji tabulka č. 30 

 

6.3.6 Vliv BMI na AEE (kcal/den) a PAL 

 

Pomocí t-testu jsme prokázali signifikantní rozdílnost mezi AEE a PAL vyjádřených ve 

sledovaných intervalech BMI na hladině významnosti statistické odlišnosti p≤0.0001 (viz 

tabulka č. 32) 
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S nárůstem BMI v jednotlivých sledovaných intervalech stoupá aktivní energetický výdej 

AEE a míra fyzického zatíţení PAL těhotných ţen. (grafy č. 26, č. 27) 

 

Tabulka č. 32 Hodnoty AEE (kcal/den), PAL a BMI (kg/m
2
) 

 

 

Sledované parametry 

 

BMI (kg/m
2
) 

≤19,9 20 - 25,9 ≥26,0 

AEE (kcal/den) 

Počet sledovaných párů 5 128 53 

Minimum 646,0 591,0 1074 

Median  760,0 1105 1486 

Maximum 971,0 1940 2272 

Aritmetický průměr  788,6 1134 1565 

Směrodatná odchylka 123,2 249,4 298,8 

Odchylka aritmetic. průměru 55,12 22,04 41,04 

p hladina významnosti statistic.odlišnosti 0,0001 p<0.0001 p<0.0001 

PAL 

Minimum 1,490 1,430 1,700 

Median  1,580 1,755 1,950 

Maximum 1,690 2,160 2,260 

Aritmetický průměr  1,578 1,770 1,966 

Směrodatná odchylka 0,07855 0,1475 0,1482 

Odchylka aritmetic. průměru 0,03513 0,01304 0,02036 

p hladina významnosti statistic.odlišnosti p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 
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Graf č. 26 AEE (kcal/den) a BMI (kg/m
2
) 
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Graf č. 27 PAL a BMI (kg/m
2
) 
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7. Diskuse 
 

Cílem studie bylo zjistit parametry energetického metabolismu těhotných ţen v různém 

stupni těhotenství. Na základě zahraniční literatury lze posoudit zahraniční výsledky  a 

závěry naší studie. Hlavní téma našeho sledování byl celkový energetický výdej (TEE) 

těhotných ţen v kcal/den a bazální metabolismus (BMR) v kcal/den. Energetické 

parametry byly hodnoceny teoreticko-experimentální cestou pomocí programu „Stanovení 

energetického výdeje―. Pouţitý program byl vypracován na základě oficiálních 

tabelizovaných hodnot energetických výdejů vztaţených k jednotlivým činnostem. Bazální 

metabolismus BMR byl získán z antropometrických hodnot na základě Harris-Benedictovy 

rovnice vztaţené pouze ke sledování jedinců negravidních, nelaktujících. Z tohoto důvodu 

jsou získané hodnoty bazálního metabolismu těhotných ţen pouze orientační, neboť 

doposud nebyla publikována data vztahující se na výpočet BMR těhotných ţen. Během 

jednoho roku bylo hodnoceno od ţen celkem 186 týdenních záznamů činností.  

 

Hlavní parametr charakterizující fyziologickou adaptaci mateřského organismu na zvýšené 

potřeby je bazální metabolismus. Díky nárůstu hmotnosti mateřských komponent, 

zvýšenému metabolickému obratu podpůrných a ochranných tkání, zvýšené syntéze 

bílkovin a tkáňové hmoty se bazální metabolismus v době těhotenství zvyšuje (Butte et 

Wong, 2004, Prentice et al, 2004). 

V naší studii na základě antropometrického výpočtu byl průměrný bazální výdej 1506 +/- 

100 kcal/den pro všechny sledované ţeny. Vzhledem BMI se hodnoty zvyšovaly na 1364 

+/- 47 kcal/den, 1468 +/-67 kcal/den a 1611 +/- 87 kcal/den u skupin s nízkým, normálním 

a vysokým BMI respektive a v rámci týdenních intervalů těhotenství docházelo 

k lineárnímu nárůstu, a to pro ţeny do 20. týdne 1448 +/- 112 kcal/den, pro ţeny do konce 

30. týdne celkově 1503+/- 98 kcal/den a do konce těhotenství se bazální metabolismus 

zvýšil na 1529 +/- 94 kcal/den. 

Na základě těchto závěrů jsou sledované hodnoty BMR v souladu se světovým trendem 

nárůstu BMR s rostoucím BMI (Butte a Wong, 2004) a stupněm těhotenství. [(Hytten a 

Chamberlain, 1980 a autoři v citaci Butte et Wong, 2004 - Forsum et al (1988), Goldberg 

et Prentice (1993), de Groot (1994), Spaaij (1993), Durnin et al (1987), van Raaij et al 

(1987)] 

Celkový energetický výdej (TEE) je jedním z nejdůleţitějších energetických hodnot 

našeho zájmu. Energetická zátěţ nastávající matky se přizpůsobuje fyziologickým změnám 
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v průběhu těhotenství. V porovnání s negravidními a nekojícími ţenami je celkový 

energetický výdej ţeny v době těhotenství mnohem vyšší, neboť je mateřský organismus 

zatíţen vyššími nároky na tvorbu podpůrných mateřských tkání, dochází k nárůstu 

hmotnosti, zvýšenému metabolickému obratu a mnoha dalším energeticky náročným 

adaptacím (de Groot et al, 1994; Heini et al, 1992; Prentice et al, 1989). Všechny tyto 

procesy se odráţejí ve zvýšeném celkovém energetickém výdeji nastávající matky. 

Průměrná hodnota celkového energetického výdeje všech sledovaných ţen je 2754 +/- 420 

kcal/den. Ze vztahů korelační statistiky vychází jistá závislost TEE na sledovaných 

parametrech, zejména BMI (kg/m
2
). V rámci světové zahraniční literatury se ţeny příliš ve 

sledovaném parametru neliší (Butte et Wong, 2004) Pro ţeny s nízkým, normálním a 

vysokým BMI se hodnoty celkového energetického výdeje vzestupnou řadou zvyšují, a to 

2153 +/- 158 kcal/den, 2603 +/- 298 kal/den a 3176 +/- 369 kcal/den. Nejvyšších hodnot 

dosáhly ţeny s vyšším BMI, tento závěr je v plné shodě se světovými trendy nárůstu 

celkového energetického výdeje u ţen s vyšším BMI.  

Celkový energetický výdej je v přímé souvislosti s fyzickou aktivitou, v našem případě se 

jednalo o sledování různých činností, vzhledem k povaze denních aktivit. Na základě 

teoretického předpokladu energetické rovnice, je fyzická aktivita vyjádřena 

prostřednictvím parametru aktivního energetického výdeje AEE (kcal/den), který dle 

světových zdrojů u těhotných ţen klesá s rostoucími týdny těhotenství (Butte et Wong, 

2004, Heine et al, 1992, a autoři v citaci Prentice et al, 2004 - Singh et al, 1989, Bronstein 

et al, Goldberg et al, 1991) 

V naší studií dochází k opačným trendům. Ţeny s rostoucími týdny těhotenství zvyšují svůj 

aktivní energetický výdej AEE, do 20. týdne těhotenství dosahuje hodnot 1126+/-381 

kcal/den, ţeny do 30. týdne zvýšily AEE nepatrně, 1255 +/- 333 kcal/den a do konce 

těhotenství se hodnoty udrţovaly v blízkosti hodnot 1267 +/- 322 kcal/den. Sledované ţeny 

v porovnání se světovými ukazateli fyzické aktivity jsou v rozporu s trendem vztahujícím 

se k předpokladu sníţení aktivního energetického výdeje v průběhu celého těhotenství.  

 

Z dalších parametrů, který zastupuje fyzickou zátěţ je PAL, úroveň fyzické aktivity 

těhotných ţen. Tento parametr lze vyjádřit poměrem energetických parametrů, a to 

TEE/BMR. U sledovaných ţen dosáhly tyto hodnoty poměrně odlišných závěrů, 

v porovnání se zahraničními studiemi (Butte et Wong, 2004, Prentice et al, 2004) 

Sledované ţeny průměrně zatíţí své tělo fyzickou mírou rovnající se hodnotě 1,8 +/- 0,2. 

Dle zahraničních studií dochází k poklesu PAL těhotných ţen. Je to dáno především 
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vlivem zvýšeného bazálního metabolismu nastávajících matek. Díky těmto faktorům, které 

předpokládají zvýšení bazálního metabolismu a sníţení celkového energetického výdeje 

s rostoucím stupněm těhotenství dochází ke sníţení úrovně fyzického zatíţení.V naší studii 

tento předpokládaný trend nenastal. Vysvětlením je zvýšená fyzická aktivita sledovaných 

ţen, bez kompenzace nárůstu bazálního metabolismu. Porovnáním PAL v průběhu 

těhotenství docházíme k závěrům, které nejsou ve shodě se světovým předpokladem 

sníţení PAL v rámci těhotenství (Blackburn et Calloway, 1976; Durnin, 1991; van Raaij et 

al, 1990, Heini et al, 1992; Poppitt et al, 1993) uvedených Prentice et al, 2004. Naše studie 

prokázala rostoucí charakter závislosti PAL na týdnech těhotenství - ţeny do 20. týdne 

vykazovaly PAL 1,76, ţeny do 30. týdne těhotenství 1,83 a v konečné fázi těhotenství 

mírný pokles na 1,82. 

Posouzení samotné fyzické aktivity vyjádřené sledovanou sportovní činností je v souladu 

s předpoklady úspory energetických potřeb. Průměrně ţeny vyjádřily sportovní aktivitu 

v 61,8%, tzn. 114 ţen ze 186 sledovaných vykonávalo cíleně sportovní aktivitu. 

Předpoklad a výsledky světových studií dokazují sníţení sportovní činnosti během 

těhotenství. Námi získaná data, vztahující se ke sportovnímu zatíţení těhotné ţeny souhlasí 

s trendem sníţení fyzického sportovního výdeje v průběhu těhotenství. Sledované ţeny 

průměrně vykonávaly cílenou sportovní aktivitu do 20. týdne 15 +/- 14 min/denně, ţeny do 

30. týdne 10 +/- 10 min/denně a do konce těhotenství sníţily sportovní aktivitu na 6 +/- 9 

min/denně. Důvod této šetřící adaptace je obtíţnost vykonávání pohybů, fyzického 

cíleného cvičení, tzn. s rostoucím týdnem těhotenství se cílené sportovní zatíţení vyjádřené 

v minutách za den lineárně sniţuje u sledovaných těhotných ţen. 

Těhotenství je energeticky náročný proces, který zasahuje všechny důleţité parametry 

související s těhotenstvím, s nárůstem těhotenských komponent, energetickým 

metabolismem, psychickým a fyzickým stavem, s ţivotními podmínkami či samotnou 

individualitou těhotné ţeny. S rostoucími nároky lze očekávat i navýšení odpočinkových 

aktivit, vyjádřených v naší studii parametry odpočinek, spánek a sledování TV. Díky 

narůstající hmotnosti, fyzického zatíţení, nárůstu bazálního metabolismu dochází v rámci 

sledovaných týdenních intervalů a BMI rozdělení k nárůstu odpočinku u všech 

sledovaných ţen. Ţeny s vysokým BMI odpočívali (571 +/-128 min/den spánek, 70 +/- 56 

min/den odpočinek a sledování TV 163 +/- 66 min/den) mnohem častěji po delší dobu neţ 

ţeny s niţšími hodnotami BMI (ţeny s nízkým BMI 518 +/-111 min/den spánek, 

odpočinek 30 +/-30 min/den a sledování TV 125 +/-44 min/den, podobně ţeny 

s normálními hodnotami BMI spánek 546 +/-99 min/den, odpočinek 48 +/- 46 min/den a 
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sledování televize odpovídá 124 +/- 66 min/den.). Uvedené výsledky souhrnně odpovídají 

světovému trendu v rámci úspory energie na pozdější období těhotenství spojené s větším 

fyzickým i psychickým zatíţením s blíţícím se porodem 
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8. Závěr 

 

Prostřednictvím naší studie těhotných ţen jsme docílili závěrů, které nejsou ve shodě se 

zahraniční literaturou. Dokázali jsme, ţe sledované ţeny jsou v porovnání s těhotnými 

ţenami ze zahraničních zemí mnohem aktivnější po celou dobu těhotenství. S rostoucími 

týdny těhotenství dochází u sledovaných ţen k nárůstu aktivního energického výdeje AEE. 

Sledované ţeny vykazovaly nárůst aktivního energetického výdeje i přes podvědomě 

sníţenou fyzickou sportovní aktivitu. Zvýšený AEE je projevem celkového aktivního 

energetického výdeje, který je spojen s vyšším zatíţením těhotných ţen v oblasti domácích 

prací a úklidu. Úroveň fyzického zatíţení PAL s rostoucími týdny těhotenství nelineárně 

klesá. Důvodem je vyšší celkový energetický výdej, vyšší fyzická aktivita vyjádřená 

v souvislosti s energetickým zatíţením ţen v rámci sledovaných aktivit. Vzhledem k těmto 

energeticky zátěţovým parametrům, dochází v přímé souvislosti i k nárůstu 

odpočinkových aktivit. Naše studie nepotvrdila světový trend redukce fyzické aktivity 

s přibývajícím stupněm těhotenství, ale prokázala, ţe hodnocené ţeny ve studii zůstaly 

relativně fyzicky aktivní v porovnání s ţenami v zahraničí a tedy gravidita je pro ně více 

energeticky náročnější. 
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