
ABSTRAKT  

Úvod: V popředí léčby obezity zůstávají konzervativní metody zaměřené na změnu stravovacích 

návyků a zapojení pohybové aktivity. Pro nastavení adekvátního redukčního režimu je zapotřebí znát 

energetickou potřebu daného jedince. Stěžejní jsou informace o energetickém příjmu a výdeji. 

Energetický výdej je ale v praxi jen těžko stanovitelný, neboť se skládá ze 3 složek. Největší vliv 

na velikost energetického výdeje má bazální, respektive klidový výdej energie (RMR), který je ovlivněn 

především tělesným složením jedince. Pokud se k určení velikosti RMR použije rutině používaný 

výpočet dle predikční rovnice, namísto stanovení RMR nepřímou kalorimetrií (NK), která je považována 

za zlatý standard, dochází u jedinců s abnormálním tělesným složením zpravidla k nadhodnocení nebo 

podhodnocení energetické potřeby. 

Cíle: Cílem práce je analyzovat data o RMR získaná pomocí NK v souvislosti s údaji o tělesném složení. 

Hlavním zájmem je zjistit, jak velikost beztukové (FFM) a tukové (FM) tkáně ovlivňuje velikost RMR 

u osob s obezitou. Součástí práce je i porovnání naměřeného RMR s hodnotami získanými výpočtem 

pomocí rovnice Harrise-Benedicta (H-B), přičemž NK je považována za metodu referenční.  

Metodika: Do výzkumu byli zapojeni nově příchozí pacienti obezitologické ambulance III. interní kliniky 

1. LF UK a VFN v Praze s body mass indexem (BMI) ≥ 30 kg/m2, u kterých v poslední době nedošlo 

k redukci hmotnosti. Výzkumný soubor tvořilo 85 jedinců, z toho 54 žen a 31 mužů, s průměrným BMI 

39,6 ± 7,6 kg/m2. U všech proběhlo měření tělesného složení pomocí tetrapolárního bioimpedančního 

přístroje InBody230 a měření velikosti RMR pomocí NK za použití přístroje Cortex MetaLyzer3B. 

U všech byla též stanovena hodnota RMR na základě výpočtu predikční rovnicí H-B. Stejná vyšetření 

podstoupila kontrolní skupina 43 jedinců s BMI 18,5-29,9 kg/m2. Získané hodnoty byly následně 

statisticky zpracovány a vyhodnoceny. 

Výsledky: Při statistickém testování závislosti RMR na FFM a RMR na FM došlo v obou případech 

k překročení testovacího kritéria a byla tak přijata H1 o lineární závislosti. Největší překročení kritické 

hodnoty bylo zjištěno u testování závislosti FFM a RMR. Mezi metodami stanovení RMR pomocí NK 

a výpočtem dle rovnice H-B byl zjištěn statisticky významný rozdíl pouze u žen. Absolutní číselná 

odchylka byla u obézních žen 877 ± 1 337 kJ/den, průměrná procentuální odchylka byla 13,4 ± 9,2 %. 

U obézních mužů nevykazovaly metody statisticky významný rozdíl, i tak se RMR v průměru lišilo o 356 

± 1 662 kJ/den. Průměrná procentuální odchylka byla u obézních mužů 12 ± 11,2 %. 

Závěr: Byla zjištěna lineární závislost mezi množstvím FFM a hodnotu RMR a množstvím 

FM a hodnotou RMR, přičemž vztah FFM ku RMR byl signifikantnější. Ačkoli je u obézních RMR 

v absolutních číslech vyšší než u jedinců s normální váhou nebo nadváhou, při přepočtu RMR na kg 

tělesné hmotnosti je denní energetická potřeba u obézních nižší, což je pravděpodobně zapříčiněno 

vyšším zastoupením FM, která je proti FFM metabolicky méně aktivní. Vzhledem k tomu, že je velikost 

RMR ovlivněna tělesným složením, nelze z predikčních rovnic, které počítají pouze s celkovou tělesnou 

hmotností, získat přesné hodnoty. Při porovnání hodnot RMR naměřených NK a vypočítaných pomocí 

rovnice H-B byl u obézních žen zjištěn statisticky významný rozdíl. U obézních mužů vykazovaly obě 

metody podobné hodnoty. 
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