
Abstrakt 

Úvod: Podstatou redukčního režimu je navození negativní energetické bilance 

snížením energetického příjmu a navýšením energetického výdeje. Energetickou potřebu 

obézního pacienta je obtížné určit. Za účelem stanovení optimálního příjmu energie bývá 

kalkulován klidový energetický výdej jakožto největší složka energetické potřeby. V klinické 

praxi jsou pro svou jednoduchost k tomuto účelu nejčastěji využívány prediktivní rovnice, 

přestože bylo v klinických studiích opakovaně prokázáno, že mohou u obézních jedinců 

přinést data natolik nepřesná, aby mohla potenciálně ovlivnit výsledek léčby. Dochází tak 

zpravidla k preskripci nepřiměřené diety, která nesplňuje kritérium dlouhodobé udržitelnosti. 

Cíl: Cílem práce je u vybrané skupiny obézních jedinců srovnat výsledky výpočtu dle 

prediktivní rovnice Harrise-Benedicta s výsledky měření metodou nepřímé kalorimetrie při 

stanovování klidového energetického výdeje (REE).  

Metodika: Zkoumaný soubor zahrnuje 38 osob, 28 žen a 10 mužů, pacientů Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze. Průměrný věk je 48 ± 11,71 let, průměrné BMI 42,88 ± 9,09 

kg/m
2
. U všech osob bylo provedeno měření klidového energetického výdeje metodou 

nepřímé kalorimetrie, která je považována za referenční metodu. Zároveň byl u každého 

vypočítán REE dle rovnice Harrise-Benedicta s dosazením údaje o aktuální hmotnosti, věku, 

výšce a pohlaví. Získané hodnoty změřeného a vypočítaného REE byly následně statisticky 

zpracovány a vyhodnoceny. K statistickému zpracování dat byl zvolen párový t-test na střední 

hodnotu.  

Výsledky: Průměrná hodnota REE získaná výpočtem dle rovnice Harrise-Benedicta je 

8462 ± 1919 kJ/den. Průměrná hodnota REE změřená nepřímou kalorimetrií je 8006 ± 1675 

kJ/den. Průměrná absolutní odchylka vypočítané hodnoty v porovnání se změřenou hodnotou 

je 456 ± 1325 kJ, průměrná procentuální odchylka je 7 ± 17 %. Hodnoty REE vypočítané 

podle rovnice Harrise-Benedicta dosahují v porovnání s hodnotami REE změřenými 

nepřímou kalorimetrií ± 10% odchylky pouze v 48 % případů (n=18). Na základě 5% hladiny 

významnosti byl prokázán signifikantní rozdíl mezi výsledky metody nepřímé kalorimetrie a 

prediktivní rovnice Harrise-Benedicta.  

Závěr: Výsledky výpočtu klidového energetického výdeje dle prediktivní rovnice 

Harrise-Benedicta vykazují statisticky významnou odchylku v porovnání s reálnými 

hodnotami naměřenými metodou nepřímé kalorimetrie. Využití prediktivních rovnic přináší u 

obézních jedinců nepřesné výsledky. Metoda nepřímé kalorimetrie je při zachování správných 

podmínek měření považována za nejpřesnější dostupnou metodu, ovšem nelze ji využít plošně 

u všech pacientů v rámci plánování redukčního režimu. Jako optimální se tedy jeví vycházet 

z propočtu vstupního energetického příjmu z pacientova zapsaného jídelníčku. 
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