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Abstrakt (teze) 
 

Úvod: Redukční pobyty hrají významnou roli při snižování operačních rizik a 

napomáhají ke zvýšení účinku bariatrických výkonů. 

Metodika: Data byla sbírána z části prospektivně a z části retrospektivně. Na oddělení 

D3 III. interní kliniky VFN v Praze a v obezitologické ambulanci.  Získali jsme 188 

pacientů, kteří podstoupili bariatrický výkon, z toho 133 pacientů před operací 

neabsolvovalo redukční pobyt a zbývajících 55 pobyt absolvovalo. Data jsou hodnocena 

ze dvou hledisek. První se týká bariatrických výkonů, jejich zastoupení a efektivity na 

snižování hmotnosti. Druhé hledisko je zaměřené výhradně na redukční pobyty, kdy se 

srovnávají výsledky hmotnostních úbytků, snižování hodnot BMI a snižování % EWL.  

Výsledky:  

Bariatrická chirurgie 

Restriktivní výkony podstoupilo 82 % pacientů, zbývajících 18 % pacientů podstoupilo 

kombinované a malabsorbční výkony. Nejvyšší hmotnostní úbytky v horizontu 24 

měsíců dosahovali pacienti s gastrickým bypassem. Průměrně redukovali svou hmotnost 

průměrně o 54,86 kg ze své maximální hmotnosti a o 31,659 kg z operační váhy. 

Průměrně zredukovali procento své nadváhy o 52,748 % z maxima za 24 měsíců od 

operace. Naopak nejnižší hmotnostní úbytky dosahovali pacienti, jenž podstoupili 

gastrickou bandáž. Z maximální hmotnosti průměrně zredukovali o 28, 1 kg za 24 

měsíců od operace a průměrně o 21,371 kg z operační váhy a průměrně zredukovali 

procento nadváhy o 36,383 % z maxima v průběhu 24 měsíců od operace. 

Redukční pobyty 

Pacienti s pobytem průměrně zredukovali svou hmotnost ze životního maxima o 23,042 

kg. Ze svého životního maxima ve 24 měsících od operace průměrně snížili svou 

hmotnost o 48,212 kg a o průměrně 25,17 kg z operační hmotnosti. Procento své 

nadváhy průměrně zredukovali o 47,268 % ze svého maxima a průměrně o 34,328 % od 

operace. 

Pacienti bez pobytu průměrně snížili svou hmotnost ze životního maxima o 32,805 kg 

v průběhu 24 měsíců od operace. Ze životního maxima na operační hmotnost redukovali 



  

průměrně o 7,491 kg. Procento nadváhy průměrně zredukovali o 45,788 % ze životního 

maxima a o 39,061 % od operace. 

Závěr: Bariatrické výkony významně zlepšují kvalitu života jedince. 

Nejprováděnější výkony jsou restriktivní výkony, ale nejvyšší hmotností úbytky jsou u 

výkonů kombinovaných.  

K redukčním pobytům jsou indikování pacienti s výrazně vyšší hmotností a tím pádem i 

BMI. V konečném výsledku pacienti s pobytem a bez pobytu redukují velmi podobně. 

 

Klíčová slova: léčba obezity, bariatrická chirurgie, VLCD, redukční pobyt 
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1 Úvod 
Téma Vliv redukčních pobytů na výsledky bariatrických operací jsem si vybrala 

již v druhém ročníku svého bakalářského studia, jelikož už při nástupu ke studiu jsem 

věděla, že bych se v budoucnu ráda věnovala léčbě nadváhy a obezity, proto jsem se 

snažila veškeré své praxe směřovat tímto směrem, což znamená Obezitologie a oddělení 

D3 III. interní kliniky VFN v Praze, kde jsem se právě poprvé setkala s redukčními 

pobyty a to mě motivovalo při výběru. 

Bakalářská práce je navazující prací na bakalářské práce zabývající se obdobnou 

tématikou, tedy tématikou bariatrických operací, ale s tím rozdílem, že bariatrické 

operace a jejich úspěšnost nejsou hlavní náplní. Hlavní náplní je průkaznost účinku 

redukčního pobytu na celkové úbytky hmotnosti před bariatrickou operací.  

V teoretické části je rozebírána nadváha a obezita, její definice, prevalence 

v České republice a v celosvětovém porovnání, její vliv na život jedince. Na ni navazuje 

kapitola zabývající se problematikou vzniku nadváhy a obezity. Třetí kapitola 

pojednává o nejčastěji používaných diagnostických metodách využívaných v klinické 

praxi. Léčba nadváhy a obezity je čtvrtou kapitolou, která se dále člení do pěti 

podkapitol, dietoterapie, pohybová aktivita, psychoterapie, farmakoterapie a bariatrická 

chirurgie. Poslední kapitola uzavírající teoretickou část pojednává o komorbiditách 

spojených s nadváhou a obezitou, jenž významně ovlivňují život jedince a zvyšují jeho 

mortalitu.  

Praktická část je také členěna do několika podkapitol. Stanovení hypotéz, 

popsání metodiky, prezentace a vyhodnocení dat, které byli sbíraných v průběhu dvou 

let. Hmotnostní úbytky, změny hodnot BMI a změny % EWL pacientů, jenž podstoupili 

bariatrický výkon a před tím absolvovali redukční pobyt s hmotnostními úbytky 

pacientů, kteří bariatrickou operaci podstoupili, ale redukční pobyt neabsolvovali. Dále 

jsou zde srovnávány výsledky úspěšnosti jednotlivých bariatrických výkonů, srovnání 

hmotnostních úbytků pacientů s restriktivními a kombinovanými metodami.  

V přílohách je možno nalézt kazuistiku pacienta, jenž podstoupil bariatrický 

výkon i redukční pobyt a formulář pobytového deníku, který je rozdáván pacientům 

před redukčním pobytem. 
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1.1 Nadváha a obezita 
Nadváha a obezita v současné době tvoří zásadní problém vyspělé populace. Je 

to onemocnění, které postihuje bez výjimek ženy, muže i děti. Má velmi progresivní 

charakter a její prevalence rok od roku stoupá. Dle jejích rysů ji můžeme nazývat 

pandemií. Nadváha a obezita je nejen významnou zdravotnickou ale i sociální a finanční 

zátěží pro celou globální společnost, proto je v současné době kladen velký důraz na 

prevenci vzniku nadváhy a obezity, díky níž je možné tuto špatnou prognózu zvrátit. Na 

prevenci se významně podílí i Světová zdravotnická organizace, která sestavila v letech 

2008-2013 na Valném shromáždění tzv. „Akční plán pro globální strategii pro prevenci a 

kontrolu nepřenosných nemocí“ , jehož hlavní prioritou je zvýšit kvalitu života již postižených 

jedinců a zabránit vzniku sekundárních komplikací. (WHO, 2013) 

Definice nadváhy a obezity dle WHO je charakterizuje jako abnormální či 

nadměrné zmnožení tukové tkáně, jenž může významně poškodit zdraví jedince. 

Nadváha je demonstrována BMI ≥25 kg/m2, přičemž obezita je považována při 

hodnotách BMI ≥30 kg/m2, samozřejmě jsou v definici nadváhy a obezity zohledněny 

rozdílné etnické odlišnosti. (WHO, 2013) 

 Nadváha a obezita je multifaktoriálním onemocněním vznikající vzájemnou 

kooperací několika rizikových faktorů, které jsou blíže specifikovány v kapitole 2. 

Etiologie a etiopatogeneze nadváhy a obezity. 

 

1.1.1 Prevalence nadváhy a obezity ve světě 

Celosvětově trpí obezitou 475 milionů dospělé populace a téměř dvojnásobek 

nadváhou, což znamená, že téměř 1,5 miliardy světové dospělé populace se pohybuje 

v pásmu nadváhy a obezity. Alarmující jsou studie mapující výskyt nadváhy a obezity u 

dětské populace školního věku, kdy se hodnoty pohybují okolo 200 milionů. (iaso, 

2012) 

 

1.1.2 Prevalence nadváhy a obezity v České republice 

Trend nadváhy a obezity v České republice má rostoucí tendenci. Poukazuje na to 

několikaletá studie financovaná firmou Sten/Mark počínající rokem 2000 a končící 

výzkum publikovanými výsledky v roce 2010. Probíhalo šetření v roce 2000, 2005, 
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2008 a 2010. Z výzkumu jasně vyplývá, že v roce 2000 trpělo nadváhou a obezitou 45 

% z celkové populace, přičemž zastoupení nadváhy tvoří 31 % a zbývajících 14 % jsou 

pacienti s obezitou. V roce 2005 je nárůst o celých 7 % tedy na 52 % jedinců 

postižených nadváhou a obezitou z celkové populace, přičemž o 4 % narůstá počet 

jedinců s nadváhou a o 3 % počet jedinců s obezitou. V roce 2008 již 56 % z celkové 

populace trpí nadváhou a obezitou, kdy nadváha tvoří 34% a obezita 22 %. V roce 2010 

dochází k mírnému poklesu, nadváha a obezita postihuje 55 % z celkové populace, 

přičemž stagnuje počet jedinců s nadváhou na 34 %, ale o 1 % se navýšil počet jedinců 

s obezitou.  Studie jasně prokazuje procentuální nárůst lidí postižených nadváhou a 

obezitou. Dále vyplývá, že je průměrně o 12 % více mužů postižených nadváhou a 

obezitou než žen. (Matoulek, Svačina, 2010) 

1.2  Etiologie a etiopatogeneze nadváhy a obezity 

V současné době se na vzniku nadváhy a obezity podílí několik faktorů. Díky 

etiopatogenezi vzniku lze rozdělit obezitu do několika skupin: 

• běžná obezita 

• obezita farmakologicky navozená 

• obezita na endokrinním podkladě 

• geneticky podmíněná obezita -     monogenní  

- Mendelovsky děděné syndromy spojené   

s obezitou 

V druhém, třetím a čtvrtém bodě se jedná o takzvanou obezitu sekundární, jenž 

tvoří nejvýše 5 % v celkovém zastoupení nadváhy a obezity. Vzniká na jiném podkladě 

než běžná obezita. (Hainer, 2011) 

 

1.2.1  Běžná obezita 

Tvoří minimálně 95 % z celkového zastoupení jedinců postižených nadváhou a 

obezitou. V literatuře se značí také jako esenciální obezita či obezita primární. Vzniká 

na podkladě pozitivní energetické bilance, která je důsledkem nesprávného životního 

stylu, sociálního zázemí a polygenně podmíněných predispozic. 
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V současné době mizí vzor tradiční rodiny, kdy se žena zaměřovala více na 

rodinu, přípravu pokrmu v domácím prostředí, dbala na výběr a kvalitu surovin, z nichž 

byly pokrmy připravovány, zajišťovala určitou pravidelnost ve stravování a utužovala 

jídelní návyky svých potomků. V současné době dochází k emancipaci žen, které již 

nemají dostatek času na přípravu pokrmů, a tak to bývá většinou řešeno jídly 

z fastfoodů, donáškou jídla do domu či nákupem průmyslově vyrobených pokrmů a 

polotovarů. Z důvodu časové tísně nepřipravují dětem svačiny a řeší to zvýšením 

kapesného na svačinu či oběd. Vzhledem k tomu, že ve školách bývají automaty na 

jídlo plné baget, sušenek, brambůrků, limonád a sladkého pití, děti utrácejí své peníze 

zde. Což samozřejmě nepřispívá k osvojení správných stravovacích zvyklostí. Dětství 

bývá jedním z klíčových mezníků stravování. Děti si utvářejí chuťové preference, 

stolovací a stravovací návyky, zvykají si na adekvátní velikost porcí. V případě, že je 

tento proces narušen, děti si utváří defektní zvyky a návyky, které v pozdějším věku 

často vyústí v nadváhu a obezitu. Stravovací návyky rodičů jsou přenášeny na děti, 

včetně chuťových preferencí.  

Fyzická aktivita je v současné době nedostatečná. V populaci převažuje sedavý 

způsob zaměstnání. Cestování na kole či pěšky nahradilo cestování auty nebo jinými 

dopravními prostředky. Nízké procento populace kompenzuje sedavé zaměstnání 

pravidelnou pohybovou aktivitou. 

Stresový faktor se významně podílí na vzniku nadváhy a obezity. Velmi 

negativní dopad má především chronický stres.  Stresová situace lze charakterizovat 

jako pocit určitého diskomfortu organismu. Odpovědí na stresovou situaci, depresivní 

stav či úzkost, je nekontrolovatelný příjem velkého množství potravy, kdy se jídlo stává 

kompenzátorem a vyvolává žádoucí hédonické pocitů. Bohužel tento pocit má velmi 

krátkodobý charakter.  

Polygenně děděná obezita jejíž principem je zvýšená genetická predespozice 

určité vlohy podpořená faktory okolí. Tedy v tomto případě je predespozicí schopnost 

organismu kumulovat energetické zásoby, snížení bazálního metabolismu a celkové 

šetření energie podpořené obezigenním prostředím. V dřívějších dobách před jídlem 

předcházela náročná příprava pokrmu (lov, sběračství, mletí, vaření atd.) a celkově jídla 
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bylo méně. V současné době je jídlo mnohem lépe dostupné, je ho dostatek a tím pádem 

mizí spotřeba energie potřebná na jeho přípravu. (Müllerová, 2009) 

Díky těmto genům se dědí vzhled postavy, rozložení tukové tkáně (poměr 

pas/boky u mužů je dán z 28 %, u žen 48 %, obvod pasu je geneticky podmíněn u můžu 

ze 46 %, u žen z 66 %), klidový energetický metabolismus ale i klidový energetický 

výdej. Vliv genů v porovnání se životním stylem má srovnatelný vliv. (Hainer, 2011)  

Pozitivní energetická bilance je logickým vyústěním předešlých faktorů. 

Nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybové aktivity, prostředí bohaté na stres, 

pozitivní rodinná anamnéza nadváhy a obezity, vede k tomu, že jedinec převyšuje svůj 

energetický příjem nad energetickým výdejem a dostává se do pozitivní energetické 

bilance. Přebytečná energie se začne ukládat ve formě zásobních látek a jedinec zvyšuje 

svou hmotnost. Z velké části tomu napomáhá strava s vysokou energetickou denzitou na 

dané množství.  

Kouření ovlivňuje hmotnost především po jeho zanechání, kdy se hmotnost 

zvýší. Kouření má anorektizující účinek, tudíž snižuje pocit hladu, kuřák místo jídla 

kouří. Kouření také zvyšuje energetický výdej, což může u silných kuřáků být až o 10 

%. V případě, kdy kouřit přestane, tento efekt vymizí. Dalším důsledkem zanechání 

kouření je kompenzace hédonických pocitů vyvolaných kouřením a nutkavá potřeba 

zaměstnat ruce a ústa. Opět jídlo slouží jako kompenzátor. (Hainer, 2011) 

Alkohol patří mezi vysokoenergetické zdroje (1 g alkoholu = 7 kcal/ 29, 4 kJ). 

Jeho nadměrná spotřeba významně přispívá k rozvoji abdominální obezity, ukládání 

tuku do okolí orgánů a tím vede k dalším komplikacím.  

 

1.2.2  Obezita farmakologicky navozená  

Některé léky mohou způsobit vzestup hmotnosti. Jedním z možných 

mechanismů nárůstu hmotnosti je aktivace lipogeneze, kterou zprostředkovávají léky 

s anabolickými účinky. Nejčastěji se jedná o některá antidiabetika, inzulín a deriváty 

sulfonylurey. Dalším mechanismem účinku je stimulace chuti k jídlu, což způsobují 

antiepileptika, antihistaminika, glukokortikoidy, estrogeny a tricyklická antridepresiva a 

lithium. Glukortikoidy a thiazolidiny (antidiabetika) podporují diferenciaci adipocytů. 
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Snížení energetického výdeje způsobují   β-blokátory a některá antipsychotika. (Hainer, 

2011) 

1.2.3 Obezita na endokrinním podkladě 

Vzniká důsledkem hypofunkce či hyperfunkce periferního endokrinního orgánu 

nebo na podkladě poruchy funkce nadřazené hypothalamo-hypofyzární osy. 

Cushingův syndrom je název pro centrální hyperkortizolizmus. Symptomy lze 

pozorovat ze vzhledu jedince. Dochází k celkové změně habitu. Centralizaci tukové 

tkáně v abdominální oblasti, obličej má měsícovitý tvar, důsledkem katabolismu 

bílkovin dochází k atrofii svalové tkáně, což se projevuje nejvíce na končetinách, které 

se přirovnávají k „pavoučím“ končetinám. Naopak dochází ke zbytnění šíje, která se 

přirovnává k „býčí“ šíji. Tyto projevy jsou charakteristické pro těžký 

hyperkortizolismus, jelikož je Cushingův syndrom detekován mnohem dříve, tyto 

syptomy pozorovatelné nejsou. Na pokožce jsou dobře viditelné strie tmavě fialové 

barvy. Zhoršuje se hojení ran, doprovodnou komorbiditou je diabetes mellitus a 

trombemolie. U žen dochází k amenorhee a infertilitě u mužů k impotenci. Pacienti 

s Cushingovým syndromem trpí osteoporózou. (Vokurka, 2008) 

Hypothyreoza je syndrom vznikající na podkladě nedostatečného působení 

hormonů štítné žlázy. Vzniká na dvojím podkladě. Prvním je nedostatečná produkce 

hormonů, druhou příčinnou je rezistence tkání na tyto hormony, což je vzácné. Toto 

onemocnění postihuje častěji ženy. Primární příčinou je autoimunitní zánět štítné žlázy. 

Sekundární hypothyreoza vzniká na podkladě postižení hypofýzy. Symptomatickými 

projevy je snížení bazálního metabolismu, snížení spotřeby kyslíku a inhibice Na/K-

ATP-ázy. Díky tomu jsou pacienti zimomřivý, spaví, unavení, jsou sníženy jejich 

psychomotorické funkce, mají chrapot. Změny postihují i kůži, která je suchá a hrubá, a 

kožních deriváty, zejména vlasy, které řídnou a vypadávají. (Vokurka, 2008) 

Hypothalamické poruchy jsou poruchy s celkovým vlivem na endokrinní systém. 

Hypothalamus je součást endokrinně nadřazené hypothalamo-hypofyzární osy. 

Hypopituarismus je snížená činnost předního laloku hypofýzy. Vzniká na 

různém podkladě, nejčastěji útlakem hypofýzy nádorem či traumatem. Projevuje se 

lokálně, tedy urputnými bolestmi hlavy nebo centrálně, kdy má vliv na endokrinní 

systém, především na tropní hormony. Jeho důsledkem je hypofunkce štítné žlázy, 
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hypofunkce gonád, hypofunkce kůry nadledvin a snížená produkce somatotropního 

hormonu. (Vokurka, 2008) 

Hyperprolakteinemie je nadměrná produkce prolaktinu z důvodu adenomu 

hypofýzy. Adenom se nazývá prolaktinom. Postihuje ženy i muže. U žen se projevu 

jako porucha menstruačního cyklu s možnou doprovodnou laktací z prsu, nazývanou 

jako galaktorhea. U mužů se projevuje bolestmi hlavy, poruchami zraku, gynekomastií 

a může způsobit i neplodnost. (Vokurka, 2008) 

Hypoganadismus je nedostatečnou činností pohlavních žláz.  Může být centrální, 

kdy pohlavní žlázy podléhají nadřazené funkci hypotalamu, porucha je tedy na úrovni 

tvorby stimulačních hormonů a vniká tak hypogonadotropní hypogonadismus.  Nebo 

porucha přímo postihuje gonády, které nejsou schopné tvorby hormonů, což je primární 

příčina. Stejně tak je primární příčinou vrozená porucha vázaná na gonozomu X. U 

mužů se jedná o Klinefelterův syndrom 47 XXY nebo 48 XXXY, u žen se naopak  

jedná o absenci gonozomu X, tedy 45 X0. (Vokurka, 2008) 

Inzulinom neboli nesidiom je tumor β-buněk pankreatu, které autonomně 

produkují inzulín. Na podkladě hyperinzulinémie vznikají hypoglykémie projevující se 

v lepším případě jako nadměrný hlad. Doprovodná obezita vzniká na podkladě 

zvýšeného příjmu potravy a anabolického účinku inzulinu.  

1.2.4 Geneticky podmíněná obezita- monogenní 

Obezita v tomto případě vzniká v důsledku mutace genů kódujících hormony 

přímo zapojených do regulace příjmu potravy a jídelního chování v CNS a jejich 

receptory. Monogenně podmíněná obezita ovlivňuje energetickou bilanci. Tyto mutace 

jsou poměrně vzácné. Nejvýznamnější je mutace genu pro leptin. Jedinci jsou postiženi 

již od prvních měsíců života těžkou obezitou, centrální hypothyreozou, hyperfagií a 

hypogonadotropním hypogonadismem. Sérové hladiny leptinu jsou velmi nízké. 

(Müllerová, 2009) 

 

1.2.5 Geneticky podmíněná obezita – Mendelovsky děděné syndromy spojené s obezitou 

U těchto syndromů je obezita příznakem onemocnění. Mutace jsou děděny na 

autozomech i gonozomech. U autozomů se jedná o autosomálně dominantní nebo 
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autosomálně rescesivní přenos, v případě gonozomů je přenos na chromozom X. Níže 

jsou blíže popsány a rozebrány nejčastější a nejvýznamnější syndromy. 

Prader-Willi syndrom PWS vzniká na podkladě delece chromozomální oblasti 

15q11.2-q12 získané od otce. Patří mezi autosomálně dominantní onemocnění. Díky 

výskytu 1 : 25 000 je nejčastější mutací ze zmiňovaných. Projevuje se mentální 

retardací, hypogonadotropním hypogonadismem, obličejovou dysmorfií, muskulární 

hypotonií, růstovou retardací, která bývá léčena pomocí růstového hormonu. Po porodu 

je typické neprospívání dítěte s tím, že mezi 1. až 6. rokem života dochází k rychlému 

nárůstu hmotnosti doprovázené hyperfagií. Není zatím jasné, zda hyperfagie souvisí 

s vysokou hladinou ghrelinu coby spouštěče konzumace jídla. Pacienti s Prader-Willi 

syndromem mohou být indikováni ke gastrickému bypassu. (Müllerová, 2009) 

Bardet-Biedelův syndrom BBS je autozomálně recesivní onemocnění. Výskyt 

v populaci je 1 : 100 000. Vzniká na podkladě mutací osmi různých chromozomů, proto 

se mohou klinické projevy u jedinců lišit. Nejčastěji se projevuje mentální retardací, 

poruchami učení, centrální obezitou, morfologickými anomáliemi manifestující se 

nejčastěji na končetinách- syndaktilie či polydaktilie, abnormalitami či deformitami na 

ledvinách, pigmentovou retinopatií či dystrofií retiny, u chlapců pak hypogonadismem. 

(Müllerová, 2009) 

Alstrӧmův syndrom je autosomálně recesivní onemocnění vznikající na podkladě 

mutace genu ALMS 1. Nejčastěji se projevuje obezitou, dilatační kardiomyopatií, 

hyperinzulinémií s chronickou hyperglykémii a diabetes mellitus II. typu. Vzácněji 

může být doprovázeno hypothyreozou, jaterní dysfunkcí, mentální a vzrůstovou 

retardací, neurosenzitivní poruchou, u chlapců hypogonadismem. (Hainer, 2011) 

 

1.3 Diagnostické metody 

Jsou využívány k primárnímu stanovení nadváhy a obezity, k bližšímu určení 

rozsahu onemocnění, ke stanovení dalších komorbidit a zdravotních rizika. Tvoří 

podklady plánu léčby nadváhy a obezity. 
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1.3.1  BMI 

Quertelův index, Body mass index, BMI  je základní a zároveň nejvyužívanější 

metodou ke stanovení nadváhy či obezity. Vyjadřuje hmotnost tkáně jedince vztaženou 

na jeden m2. Lze vypočítat pomocí jednoduchého vzorce  BMI=    kg/m2. 

Výsledek se porovná s tabulkou vydanou WHO.  

 

Tabulka 1 Hmotnostní kategorie a zdravotní riziko spojené s BMI 

BMI Hmotnostní kategorie Zdravotní riziko  

<18,5 podváha zvýšené 

18,5-24,9 normální váha minimální 

25,0-29,9 nadváha zvýšené 

30,0-34,9 obezita 1. stupně vysoké 

35,0-39,9 obezita 2. stupně vysoké 

>40,0 obezita 3. stupně velmi vysoké 

 

BMI je orientační ukazatel, který je nepřesný v hraničních rozmezí např. 

nadváhy a obezity 1. stupně. BMI nebere v úvahu množství tukové tkáně. Je 

nevhodným ukazatelem pro sportovce, protože nebere v potaz předpoklad, že svalová 

tkáň má vyšší hmotnost než tkáň tuková.  

 

1.3.2 Bioelektrická impedance BIA 

Metoda stanovující složení těla. Funguje na podkladě schopností tkání vést 

elektrický proud o nízké intenzitě ale vysoké frekvenci. Vše vychází z předpokladu, že 

svalová tkáň je zhruba  tvořena vodou, a proto je dobrým vodičem. Tuková tkáň je 

naopak hydrofobní, proto tvoří odpor průchozímu proudu. Výsledná hodnota se udává 

v procentech. Vypočítá se pomocí změřeného odporu a údajů, které se do přístroje 

zadávají váhy, výšky a pohlaví.  
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Dle počtu elektrod a místa měření se dělí na bipolární a tetrapolární. Bipolární mají 

dvě elektrody a dále se dělí na bipedální a bimanuální. Bipedální jsou nášlapné váhy, 

bimanuální se uchopí oběma rukama při extenzi paží. Obě metody jsou časově 

nenáročné ale nepřesné. Proud prochází nejkratší možnou cestou, to znamená u 

bimanuálního z levé ruky do pravé, tudíž je proměřená pouze horní polovina těla. U 

bipedálního levou nohu do pravé a proměří se pouze dolní polovina. 

Nejpřesnější BIA je tetrapolární. Nejčastěji se jedná o přístroj Bodystat nebo In 

Body. Elektrody jsou umístěny na obě ruce a obě nohy. (Hainer, 2011) 

I zde lze hodnoty ovlivnit. Aby BIA měla výsledky odpovídající reálu, je nutná 

příprava pacienta 24 hodin před plánovaným měřením. Pacient by neměl: 

• být po náročnější pohybové aktivitě 

• pít alkohol, kávu či silný zelený čaj  

• ženy by neměly menstruovat 

• ideálně by měli být lační 

• při měření, by neměli mít na sobě nic kovového 

Výsledky lze zkreslit i otoky, ascites, hyperhydratace organismu nebo dehydratace,  

použití krému nebo opocením pokožky v oblasti měření. Není vhodné podstoupit toto 

měření v těhotenství. 

 

1.3.3 Duální rentgenová absorpciometrie DEXA 

Nejpřesnější zobrazovací metoda, která slouží ke stanovení složení těla, kostní 

denzity a stanovení centrálního rozložení v abdominální oblasti a oblasti boků. 

Principem je odlišná absorpce energií dvou odlišných rentgenových záření různými 

tkáněmi. I když je nejpřesnější, vzhledem k časové náročnosti a dávce rentgenového 

záření, je v obezitologii nejméně využívaná. Využívá se pro vědecké účely nebo 

diagnostice osteoporózy. (Hainer, 2011) 

 

1.3.4 Antropometrické metody  

Jsou metody, při nichž se měří jednotlivé tělesné proporce následně 

porovnávány se standardem. Je to rychlé a levné. V případě zručnosti a zkušenosti 



  

- 19 - 

měřitele mají velmi dobrou vypovídající hodnotu. Napomáhají ke stanovení tukové 

tkáně v těle a její rozložení. 

 

1.3.4.1 Kaliperace 

Metoda vyžadující zručnost a zkušenost měřitele. Nyní se moc nevyužívá. 

Principem je měření tloušťky kožní řasy. To se provádí pomocí kaliperu, metodou dle 

Pařízkové. Výsledné hodnoty se buď sčítají a následně se porovnávají se standardy nebo 

se dosazují do vzorců. Tak se stanoví obsah tuku v těle.  

Jako orientační ukazatel lze využít poměr hodnot dvou kožních řas, řasy nad 

tricepsem a subscapulární řasy. Tento poměr se nazývá index centrality. (Hainer, 2011) 
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Tabulka 2 Kožní řasy, lokalizace 

Řasa Lokalizace 

bukální horizontálně ve výši tragu pod spánkem 

krční vertikální řasa pod jazylkou 

thorakální I šikmá řasa ve výši přední axilární řasy 

triceps 
vertikální řasa nad tricepsem ve výši poloviční vzdálenosti mezi 

olecranonem ulnae a acromionem 

subscapulární šikmá řasa pod dolním úhlem scapuly 

thorakální II šikmá řasa ve střední axilární čáře ve výši 10. žebra 

suprailická šikmá řasa ve střední axilární čáře nad crista iliaca 

abdominální šikmá řasa mezi spina iliaca superior anterior a pupkem 

femorální vertikální řasa nad patelou 

lýtková vertikální řasa pod popliteální jámou 

 

1.3.4.2 Měření obvodů  

Měří se pomocí krejčovského metru. Opět metoda vyžadující zručnost a 

zkušenost.  Aby hodnota odpovídala realitě, doporučuje se provést minimálně dvě 

měření a hodnoty zprůměrovat. Nejvyužívanější je měření obvodu pasu a boků. 

(Müllerová, 2009) 

 Měření obvodu pasu se provádí v polovině vzdálenosti mezi žeberním obloukem 

a hřebenem kosti kyčelní. U pacientů s vyšším BMI často nelze dostatečně vyhmatat 

tyto body, proto se přistupuje k odhadu této vzdálenosti nebo se volí varianta měření 

v okolí pupku. Měření obvodu pasu určuje distribuci tukové tkáně v abdominální oblasti 
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respektive ve viscerální oblasti, která je spojená se zvýšeným rizikem metabolických 

komplikací.(Hainer, 2011) 

Měření obvodu boků je prováděno v místě největšího klenutí hýždí. (Hainer, 2011) 

 

Tabulka 3 Obvod pasu a s tím spojené riziko 

 zvýšené riziko vysoké riziko 

muži ≥94 ≥102 

ženy ≥80 ≥88 

 

1.3.4.3 Anamnéza 

Slouží k tvorbě kompletního profilu pacienta z hlediska onemocnění současných 

i prodělaných, genetické zátěže, pohybových schopností a dovedností, možných alergií 

a nesnášenlivostí atd. Anamnéza se dále dělí na menší úseky zaměřené na konkrétní 

problematiku. 

Osobní anamnéza se zaobírá onemocněními z dětství, dospívání a současnými. 

Zvýšená pozornost je kladena na kardiovaskulární onemocnění, dále dyslipidemie, 

diabetes mellitus II. typu, poruchy funkce jater a ledvin, onemocnění plic, onemocnění 

pohybového aparátu se zaměřením na nosné klouby.  Podstoupené operace, kdy byly 

provedeny, z jakého důvodu. 

Anamnéza Nynějších onemocnění vypovídá o tom, z jakého důvodu je pacient 

přijat nebo z jakého důvodu je na daném oddělení popřípadě v ambulanci. Zda má 

nějaké zdravotní komplika ce a pokud ano, tak jaké. 

Farmakologická anamnéza vypovídá o lécích, které pacient užívá a jejich vlivu 

na hmotnosti. 

Rodinná anamnéza vypovídá o  rodinné predespozici k danému onemocnění. 

Výskyt kardiovaskulárních onemocnění zejména arteriální hypertenze, infarkt 

myokardu, cévní mozková příhoda, popřípadě flebotrombózy s embolizací. Přítomnost 

metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus II. typu, dyslipidemie. Zda trpěl 

někdo nadváhou či obezitou.  Zda měl někdo z rodiny poškození činnosti jater či ledvin, 

postižení pohybového aparátu zejména velké nosné klouby. Příčinu úmrtí rodičů či 
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prarodičů. Rodinná anamnéza má vypovídající hodnotu od prarodičů až po děti 

pacienta, pokud má. 

Obezitologická anamnéza často bývá doplněna grafem vývoje hmotnosti 

v průběhu života. Důležitá je porodní hmotnosti, hmotnost v dětství nebo alespoň 

srovnání s vrstevníky, vývoj hmotnosti v průběhu dospívání, v dospělosti. Životní 

události, jež ovlivnily hmotnost např. vojna, rozvod, nemoc, úmrtí v rodině atd. 

Charakter nárůstu hmotnosti (plíživý, překotný či kontinuální) a dosažená maximální 

hmotnost. V případě, že si pacient nemůže vybavit tyto informace, snažíme se ho navést 

otázkami: „ Za jak dlouho jste si musel kupovat nové oblečení?“ Dále je nutné zjistit 

množství dietních pokusů v průběhu života, kolik kg se podařilo zredukovat, v jakém 

časovém horizontu, jakým způsobem, zda pacient používal nějaké pomocné prostředky, 

jak dlouho se podařilo udržet sníženou hmotnost, kolik kg pacient nabral po každém 

dietním pokusu. Zda podstoupil bariatrickou operaci, v kladném případě jakou, kdy, 

s jakou hmotností a jaké byly váhové úbytky. 

Nutriční anamnéza je odebírána obezitologem nebo nutričním terapeutem. Cílem 

je zjistit potravinové alergie jejich druh, jak dlouho jimi trpí, jaká je terapie a s tím 

související intolerance a jejich konkretizace. Zjistit zda pacient dodržuje nějaký druh 

léčebné stravy a proč. Zjistit stávající stravovací návyky a zvyky, motivaci k jídlu, 

schopnost sebekázně v jídelním režimu, současný jídelní režim, chuťové preference, 

souvislost jídla a psychogenních podnětů, přítomnost poruch příjmu potravy ve smyslu 

nadměrného příjmu či bulimického chování. Dále zjištění podmínek stravovaní, zda je 

to ve spěchu, při jiné činnosti atpod. Do nutriční anamnézy patří zhodnocení 

energetického příjmu pacienta. To se provádí propočtem jeho jídelníčku. Proto je 

vhodné pacienta před návštěvou požádat o psaní jídelníčku. Další možností je tzv. 24 

hodinový recall, kdy pacient vzpomíná, co vše v předešlém dni vypil a snědl. Tato 

metoda ale bohužel není dostatečně spolehlivá a je nutné brát v úvahu možnou chybu. 

Hodnocení probíhá pomocí serverů NutriDan, Nutriservis, Nutrimaster nebo E-

kalkulačka nebo pomocí energetických tabulek. Vždy je ale nutné brát v úvahu menší 

chybu, jelikož softwary nejsou dostatečně aktualizovány a nabídka sortimentu potravin 

se neustále mění. 
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U žen odebíráme gynekologickou anamnézu, jejímž cílem je zisk informací 

v souvztažnosti s hmotností. Tedy v kolika letech byla první menstruace, její vliv na 

hmotnost, popřípadě zda už pacientka měla menopauzu, pokud ano, tak v kolika letech a 

jaký vliv to mělo na hmotnost. Součástí gynekologické anamnézy je zjistit, zda 

pacientka byla těhotná, pokud ano, tak v kolika letech, kolik těhotenství bylo, kolik 

nabrala kilogramů v těhotenství, kolik měla kilogramů po porodu, jak dlouho kojila, zda 

měla v průběhu těhotenství gestační diabetes či porodní eklampsii. Dále je nutné zjistit, 

zda pacientka brala hormonální antikoncepci, od kolika let a jaký měla vliv na její 

hmotnost. V gynekologické anamnéze by měla být zaznamenána gynekologická 

operace, její druh, kdy byla provedena, z jakého důvodu a její vliv na hmotnost. 

U mužů zjišťujeme přítomnost hypogonadálního syndromu se zaměřením 

erektilní dysfunkce. To je náplní andrologické anamnézy. (Müllerová, 2009) 

Ve sportovní anamnéze získáváme informace o pohybových schopnostech 

a dovednostech pacienta. Zaměřujeme se na pohybovou aktivitu v dětství a dospívání. 

Dále zjišťujeme, zda se i nadále věnuje nějaké pohybové aktivitě. Jaké jsou jeho časové 

možnosti, které by mohl věnovat pohybové aktivitě.  

Sociální anamnéza obsahuje údaje o tom, zda pacient žije sám či s rodinou. Zda 

nákupy a přípravu jídla obstarává on nebo jiný příslušník, jelikož při tvorbě dietního 

plánu je nutné spoluedukovat osobu, která má tyto úkony na starost. Jaké jsou jeho 

finanční možnosti, opět důležitá informace při tvorbě dietních opatření. Jeho zaměstnání 

popřípadě může být uvedeno vzdělání. 

Důležitou součástí anamnézy je přítomnost závislostí. U abúzu alkoholu 

zjišťujeme preferenci alkoholických nápojů, jak často a v jakém množství. Dále nás 

zajímá závislost na nikotinu. Kolik cigaret vykouří za den, od kolika let kouří. 

V případě, že je nekuřákem, tak nás zajímá, zda někdy kouřil, jak dlouho nekouří, kolik 

cigaret za den vykouřil a jaký byl nárůst hmotnosti, když přestal kouřit. 

 

1.3.4.4 Klinické vyšetření pacienta 

Pomocí aspekce lze stanovit nadváhu či obezitu u jedince. Díky 

charakteristických rysů lze určit  gynoidní či androidní typ obezity. Gynoidní typ je 

typický spíše pro ženy, ale není to pravidlem. Primární centralizace tuku je v oblasti 
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stehen a hýždí. Vzhledově připomíná hrušku. Následně dochází k rozšířením i na 

viscerální oblast s abdominální projekcí. Androidní typ je charakteristický centralizací 

tuku ve viscerální oblasti s projekcí do abdominální oblasti. Jedinec připomíná 

tělesnými proporcemi jablko. Ze zdravotního hlediska je androidní obezita spojená 

s vysokým zdravotním rizikem v porovnání s gynoidní.  

Dále sledujeme další možné doprovodné příznaky jako je gynekomastie 

postihující muže a  hirtusismus u žen. Všímáme si možných nafialovělých strií, 

měsícovitého obličeje a býčí šíje, které jsou charakteristickými ukazateli Cushingova 

syndromu. Důraz při aspekci klademe také na kůži a kožní záhyby, jenž jsou v místech 

vlhké zapářky často postiženy různými druhy mykóz. Všímáme si možných abnormalit 

v abdominální oblasti jako je ascites či umbilikální hernie. (Müllerová, 2009) 

 

1.3.4.5 Laboratorní vyšetření  

 Primárně se využívají k vyloučení sekundární obezity, která vzniká na podkladě 

různých hormonálních onemocnění. Nejčastěji se jedná o Cushingův syndrom, 

stanovující se na základě obsahu volného kortizolu ve 24 hodinovém sběru moči, dále 

se sleduje diurnální profil kortizolu a jeho chování v diurální variaci kortizolemie a 

odpověď kortizolu v krátkém dexmetazonovém testu. Při podezření na syndromu 

polycystických ovarií se vyšetřují androgeny. Při zvýšené hladině thyreostimulačního  

hormonu TSH je nutné vyšetření volných frakcí hormonů štítné žlázy a stanovení 

protilátek. Často se může jednat o onemocnění receptorů pro parathormon tedy 

pseudohypoparathyreoza, která je charakterizována hypokalcémií, bradykardií, 

podkožními kalcifikacemi a především obezitou. Sekundární obezita může ale vznikat 

na podkladě novotvarů jako je inzulinom nebo prolaktinom, a proto je důležité 

eliminovat je. (Hainer, 2011) 

 Pokud jsou pominuty laboratorní vyšetření vylučující sekundární obezitu,  

neexistují žádné specifické laboratorní metody přímo diagnostikující obezitu. Spíše 

využívají k průkaznosti  komorbidit spojených s nadváhou a obezitou. Používá se 

k tomu vzorků žilní krve a středního proudu ranní moče. Z krve se stanovuje glykémie, 

odebírají se vzorky na jaterní testy, stanovuje se lipidový profil, CRP, kreatinin, urea. 
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Z moče se zkoumá, schopnost filtrace ledvin tedy, zda nedochází k mikroalbuminurii. 

(Müllerová, 2009) 

 

1.4 Terapie obezity 

Léčba nadváhy a obezity se skládá z pěti možností terapie. Dietoterapie, 

pohybová aktivita, psychoterapie, farmakoterapie a bariatrická chirurgie. Celkový vliv 

na terapii má počet dietních pokusů pacienta, jeho motivace k redukci hmotnosti a s tím 

související přístup k terapii, reálnost stanoveného cíle, podpora okolí v jeho odhodlání, 

spolupráce pacienta s týmem odborníků a vzájemná kooperace odborníků. Je důležité, 

aby byly předem definovány kompetence jednotlivých specialistů a nedocházelo 

k devalvaci autority členů týmu. Jednotlivé terapeutické postupy jsou popsány níže. 

1.4.1  Dietoterapie 

Je nejzákladnějším nástrojem terapie nadváhy a obezity. Vychází z jednoduchého 

předpokladu, že energetický příjem musí být nižší než energetický výdej nebo 

energetický výdej musí být vyšší než energetický příjem, aby docházelo ke kýženému 

efektu redukce hmotnosti. Cílem dietoterapie je samozřejmě redukce hmotnosti, ale bez 

přidruženého jo-jo efektu, tedy se stabilizací hmotnosti, které bylo dosaženo pomocí 

redukce. Dle studií redukce hmotnosti o 10 %, snižuje až o 50 % výskyt diabetes 

mellitus II. typu a nádorů spojených s obezitou a zhruba o 20 % snižuje riziko vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. (Svačina, 2012)  

V rámci dietoterapie jsou dvě skupiny dietních opatření. První skupina dietních 

opatření má krátkodobý charakter, naopak druhá skupina opatření je dlouhodobého 

rázu. 

 

1.4.1.1 Dietní opatření krátkodobého rázu 

Jejich délka se pohybuje v řádech dní maximálně týdnů s cílem maximální 

možné redukce hmotnosti, kdy pacienti dodržují přísnou redukční dietu tzv. VLCD. 
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1.4.1.1.1  VLCD very low calorie diet, VLED very low energetic diet 

Je dieta o velmi nízkém energetickém příjmu, který se pohybuje v rozmezí 600 - 

800 kcal, výjimečně 1000 kcal na den. Slouží pouze ke krátkodobé terapii, kdy je 

nutný maximální možný hmotnostní úbytek v krátkém časovém horizontu.  

Využívají se v případech, že je pacient významně ohrožen přidruženou 

komorbiditou obezity. Například srdečním selháním, respiračním selháním nebo 

dekompenzovaným diabetes mellitus II. typu. Dále když je pacient indikován 

k operačnímu výkonu a je nezbytný vyšší hmotnostní úbytek, aby se snížila operační 

rizika. 

Druhou skupinou pacientů, kteří mohou být indikování k tomuto opatření, jsou 

pacienti adaptovaní na nízký energetický příjem a jeho dietní možnosti jsou 

vyčerpány. Tento pacient musí být dobře edukován a pak hmotnostní úbytek 

dosažený při VLCD bude dlouhodobý. (Svačina, 2012) 

VLCD může na dvojí charakter. První lze charakterizovat jako farmaceuticky 

připravenou sypkou směs, která se před podáním ředí odstředěným mlékem nebo 

preparátem na bázi vaječné bílkoviny. Vzniklým koktejlem se nahrazuje veškerá 

pevná strava a podává se 3x denně. Je nutné dodržovat pravidelný pitný režim 

s výběrem nízkoenergetických tekutin, ideálně čistou vodou. (Hainer, 2011) 

Druhou možností VLCD je normální pevná strava, připravovaná dle zásad 

„racionální stravy“ odpovídající energetickým požadavkům VLCD.  

Obě možnosti ale musí mít procentuálně vyšší zastoupení bílkovinné složky, aby 

nedocházelo k velkému poklesu aktivní tělesné hmoty. 

 

1.4.1.1.2 Redukční pobyty 

Vzhledem k tomu, že VLCD je indikována převážně u pacientů, jejichž stav 

bývá komplikován závažnými komorbiditami, a celkově VLCD je velmi přísné dietní 

opatření, vyžaduje si hospitalizaci pacienta v nemocničním zařízení pod neustálým 

lékařským dohledem, kde je jeho stav neustále monitorován. Délka pobytu se pohybuje 

v  rozmezí 14 – 21 dní.  

 V průběhu pobytu je vítána mírná pohybová aktivita se zapojením velkých 

svalových partií, v řádech několika minut a prováděná několikrát denně, aby 
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nedocházelo k úbytkům aktivní tělesné hmoty. Z toho důvodu se můžeme setkat s tím, 

že jsou na oddělení umístěné stroje na aerobní pohybovou aktivu, což je právě případ 

oddělení D3 VFN. Pacienti si zde mohou kdykoliv zašlapat na rotopedu, projít se na 

chodícím páse nebo posílit paže na rumpálu. 

 

1.4.1.2  Dietní opatření dlouhodobého rázu 

Jejich cílem je, aby si pacient osvojil nové stravovací návyky a nový životní styl 

za účelem dlouhodobé redukce hmotnosti a především udržení hmotnostního úbytku. 

Dále aby byl schopen samostatného výběru vhodných potravin a vhodných 

technologických úprav pokrmů.  Pokud mají být změny trvalé a efektivní, je nutné, aby 

dietní doporučení byli postupné, akceptovatelné pro pacienta a co nejvíce přizpůsobené 

přímo pacientově osobě. Dobrý pomocníkem dlouhodobých opatření je jídelníček. 

 

1.4.1.2.1 Jídelníček 

Slouží k zaznamenání veškeré požité potravy a tekutin. Demonstruje energetický 

příjem jedince a je základním vodítkem při redukci pro nutričního terapeuta, 

obezitologa ale i samotného pacienta. Napomáhá detekovat pravidelnost stravování, 

chuťové preference, rozložení a složení stravy, velikost porcí, příčiny příjmu potravy, 

případné poruchy příjmu potravy. Aby měl adekvátní vypovídající hodnotu, je nezbytné 

dodržovat níže zmíněná pravidla zápisu.  

Pravidla pro správný zápis jídelníčku: 

• zápisník nosit vždy při sobě 

• zapisovat pravdivě 

• zapisovat okamžitě po konzumaci pokrmu či vypití nápoje 

• zapisovat čas 

• zapisovat množství (vážení probíhá v syrovém stavu, nápoje odměřeny) 

• zapisovat veškeré vypité tekutiny, zaznamenat čas, případně jejich dochucení 

• zapisovat „uždibování“, ochutnávání, dojídání 

• nezapomenout zapisovat dochucovadla a množství (kečup, hořčice, 

majonéza, tatarská omáčka, dresing) 
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• zapisovat i příčinu jídla (hlad, chuť, hádka, nuda, stres) 

 

Druhy zápisu jídelníčku: 

24 hodinový recall, kde pacient vzpomíná, co v předešlých 24 hodinách snědl a 

vypil. Napomáhá mu nutriční terapeut správně kladenými otázkami. Tato metoda je 

velmi nespolehlivá, jelikož pacient velké množství potravin a pochutin zapomene. Vliv 

na jeho relevanci mají praktické zkušenosti nutričního terapeuta s dotazováním.  

(Müllerová, 2009)  

3 denní jídelníček je zapisován pacientem, v průběhu dvou pracovních dní a 

jednoho dne víkendového. Tento jídelníček nastíní, jakým způsobem se pacient 

stravuje, ale opět nemá dostatečnou vypovídající hodnotu o jeho chuťových 

preferencích a pestrosti stravy.   

Týdenní jídelníček je z výše uvedených nejrealističtější a má největší 

vypovídající hodnotu, pokud je správně zapsán. Lze dle něj stanovit redukční opatření. J 

e lépe, když pacient pokračuje v zápisu ještě další týden, nejlépe dva, tak je získána 

kvalitní „mapa“ jídelních zvyklostí pacienta, která je stavebním kamenem redukčních 

opatření.  

Jídelníček hodnotíme ze dvou hledisek kvantitativně a kvalitativně. 

Kvantitativní hodnocení jídelníčku spočívá v propočtu energetického příjmu a 

základních živin pomocí energetických tabulek nebo počítačových programů. Tyto 

programy jsou nyní volně dostupné na internetu, tudíž si pacient může propočítat svůj 

energetický příjem sám. Což pacienti neradi dělají, ale má to velmi „výchovný“ efekt, 

kdy sám pacient zjistí, jakou energetickou denzitu mají jednotlivé potraviny, kolik za 

den přijme energie a motivuje ho to k záměně vysokoenergetických potravin za méně 

energetické, což je klíčem úspěchu. 

Kvalitativní hodnocení provádí nutriční terapeut z pečlivě zapsaného jídelníčku. 

Hodnotí preference a výběr potravin, pestrost stravy, pravidelnost, četnost, velikost 

porcí, zastoupení hlavních živin, obsah ovoce a zeleniny, pitný režim, vhodnost potravin 

a vhodnost technologické úpravy stravy. 
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Základem úspěchu dlouhodobé redukce hmotnosti je dodržování následujících 

doporučení 

1) Pravidelnost ve stravování je důležitá proto, aby nedocházelo k nadměrnému 

hladovění jedince s následnou konzumací neadekvátně velké porce. Mělo by se 

dodržovat 5-6 jídel za den, s tím že by měla být tři jídla hlavní a zbývající 

menší. V případě, že mezi jednotlivými hlavními jídly nemá pacient hlad a 

hlavní jídla velikostně odpovídají doporučením, lze svačiny vypustit. Mezi 

jednotlivými jídly by měla být 3-4 hodinová pauza. Poslední jídlo tedy druhá 

večeře by měla být 2 hodiny před spaním. (Svačina, 2012) 

2) Rovnoměrné rozdělení energie opět zabraňuje nadměrnému hladovění a pokrývá 

potřebu energie v průběhu dne. (Svačina, 2012) 

3) Strava odpovídá zásadám „racionální“ stravy. Samozřejmě doporučení 

individuálně reaguje a adaptuje se na chuťové preference pacienta, proto níže 

bude zmíněno několik hlavních bodů „racionální“ stravy. Dojde k omezení 

nadbytečného příjmu saturovaných tuků, jejichž hlavním zdrojem je tučné maso 

a masné výrobky, především uzeniny, plnotučné a smetanové mléčné výrobky. 

Ty jsou nahrazeny masem libovým hovězím, v malé míře vepřovým, kuřecím, 

králičím masem a rybami, které by měly být konzumovány minimálně dvakrát 

týdně. Mléčné výrobky jsou pravidelně zařazovány do jídelníčku s preferencí 

zakysaných nízkotučných výrobků. Tvrdé sýry s obsahem tuku v sušině do 30 

%, čerstvé sýry nízkotučné. Mléčný výrobek by se měl v jídelníčku objevovat 

dvakrát denně. K mazání je vhodné nahradit produkty živočišného původu, 

máslo, pomazánkový krém, produkty rostlinného původu jako jsou kvalitní 

margaríny. Následně je doporučené navýšení příjmu ovoce a zeleniny, to 

zabezpečuje zvýšený příjem vlákniny, která má mimo jiných předností i výborný 

sytivý efekt. Do jídelníčku se minimálně jednou týdně zařadí luštěniny. Jako 

dochucovadla jsou doporučovány čerstvé zelené byliny, popřípadě pepř, červená 

paprika. Velký důraz je kladen na omezování soli v jídelníčku vzhledem 

k dalším komorbiditám obezity jako je hypertenze. Je vhodné vyvarovat se 

dosolování pokrmů a celkově omezit sůl vkládanou do pokrmu. Doporučované 

denní množství se liší, ale nejčastěji se jedná příjem soli do 5 g za den. Jako 
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přílohy jsou preferovány vařené brambory či celozrnné těstoviny vařené „al 

dente“ tedy tzv. na zkus. Místo celozrnných těstovin jsou vhodné i těstoviny 

z pšenice semoliny. Vhodnou přílohou je také kuskus, pohanka, jáhly nebo rýže 

opět vařená „al dente“. Nevhodnou přílohou jsou knedlíky houskové 

bramborové, bramborová kaše a to hlavně z toho důvodu, že si pacient nedá 

pouze dva tenké plátky knedlíku, ale rovnou pět i více a tím se navýší energie 

přílohy, ale sytivost je nízká. Druhým energeticky rizikovým faktorem často 

spojeným s knedlíky je fakt, že to je nečastější příloha hutných moukou 

zahuštěných omáček, které jsou také bohatým zdrojem energie, často 

saturovaných tuků a nízké sytivosti. Nápoje je doporučeno vybírat 

nízkoenergetické, ideálně neperlivou vodou či popřípadě neslazený čaj.  

Čím kreativnější nápad na úpravu, tím je jídelníček pestřejší a pro pacienta 

atraktivnější. (Svačina, 2012) 

4) Vytrvání v dietě, i když dojde k jejímu porušení. Toto je velmi důležitý ba 

dokonce zásadní bod, který si musí pacient uvědomit. Bývá součástí 

psychoterapeutických sezení, které pomocí KBT napomáhají pacientovi 

k odstranění fixace „černobílého“ myšlení a chování. (Svačina, 2012) 

 

1.4.2 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je nejlevnějším, nejdostupnějším, nejjednodušším a většinou 

nejpříjemnějším terapeutickým postupem při redukci hmotnosti. Adekvátní pohybová 

aktivita vhodně zkombinovaná s dietními opatřeními maximalizuje úbytky hmotnosti a 

z dlouhodobého hlediska napomáhá k udržení hmotnosti dosažené pomocí redukčních 

opatření. Pohyb je nejen léčebným prostředkem, ale i nástrojem prevence. Pozitivně 

ovlivňuje metabolické komplikace spojené s obezitou a předchází jim, zabraňuje vzniku 

kardiovaskulárních komplikací, napomáhá ke zlepšení funkčnosti a mobility 

pohybového aparátu. Pozitivně ovlivňuje psychický stav jedince. Díky pohybové 

aktivitě dochází k uvolňování endorfinů, což vede k dostavení libého pocitu po skončení 

pohybové aktivity. Nezbytností je, klást důraz na vhodně zvolenou pohybovou aktivitu 

s adekvátní zátěží, jinak má opačné účinky, kdy prohlubuje depresi pacienta a zvyšuje 

pocit neschopnosti a nemotornosti. Druhý pozitivně působícím účinkem na psychiku je 
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opětovné začlenění pacienta do společnosti, což posiluje jejich sebevědomí a tím lépe 

snáší léčbu. 

1.4.2.1 Preskripce pohybové aktivity 

Aby pohybová aktivita byla co nejefektivnější a výsledky uspokojivé, je důležitá 

správná preskripce. Při preskripci je nutné brát v úvahu pohybové možnosti a 

schopnosti jedince. Výběru vhodné pohybové aktivity velmi napomáhá zalíbení jedince 

v dané pohybové aktivitě nebo zkušenost s pohybovou aktivitou. Velkou výhodou je, 

když se pacient věnoval nějakému sportu v dětství nebo mládí, a proto je velmi důležité 

dbát na sportovní anamnézu.  

O efektivitě pohybové aktivity rozhodují následující 4 faktory: frekvence, 

intenzita, délka trvání a druh pohybové aktivity. 

Frekvence pohybové aktivity je doporučována pravidelně 3-4 x týdně s tím, že 

mezi jednotlivými dny by měl být „den odpočinku“, kdy dochází k regeneraci svalové 

tkáně. (Matoulek, 2008) 

Délka trvání by měla ideálně dosahovat 40 – 50 minut. Samozřejmě musí být 

zohledněn zdravotní stav jedince, jeho pohybové možnosti a fyzická zdatnost. Každá 

pohybová aktivita je zahajována a ukončována strečinkem, kdy dojde k celkovému 

uvolnění svalových skupin a zabrání se jejich zkracování. (Matoulek, 2008) 

Při výběru vhodného druhu pohybové aktivity je vhodné vycházet ze sportovní 

anamnézy jedince, jak bylo zmíněno výše. Všeobecně se doporučuje jako vhodná 

aktivita nordic walking, chůze, jízda na kole či rotopedu, kdy dochází k odlehčení 

nosných kloubů. Vždy je nutné dbát na vhodnou, kvalitní a pohodlnou obuv. (Matoulek, 

Horníková, 2010) 

Doporučuje se pohybová aktivita, jejíž intenzita odpovídá aerobní pohybová 

aktivitě. U aerobní aktivity jsou hlavním energetickým substrátem mastné kyseliny, což 

je při redukci hmotnosti žádoucí. Aerobní pás je u každého pacienta různý. Existují 

vzorce na výpočet tepové frekvence, při níž dochází k metabolizaci mastných kyselin. 

Nejčastěji je využíván vzorec 220 - věk x 60/70. Tento vzorec je univerzální, 

odpovídající hodnotu má pouze u zdravého vitálního jedince. Význam ztrácí u obézních 

s dalšími komorbiditami, jelikož nezohledňuje jejich zdatnost, trénovanost, 

farmakoterapii, atd. což jsou faktory, které ovlivňují tepovou frekvenci. Vhodným 
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měřítkem pro pacienty s nadváhou a obezitou je Borgova škála. Pacient sám subjektivně 

hodnotí s jakou intenzitou pohybovou aktivitu vykonává a zda se drží v aerobním pásu. 

Je to taková aktivita, kterou je schopen vykonávat konstantní rychlostí po dobu 40- 50 

minut v kuse. Sám ji hodnotí dle Borga jako lehkou až mírně těžkou (viz tabulka níže). 

 

Tabulka 4 Borgova škála subjektivního vnímání zátěže 

subjektivní 

hodnocení  vnímání zátěže 

6   

7 velmi velmi lehké 

8   

9 velmi lehké 

10   

11 lehké 

12   

13 mírně těžké 

14   

15 těžké 

16   

17 velmi těžké 

18   

19 velmi velmi těžké 

20   

 

1.4.3 Psychoterapie 

Psychoterapie se v současné době dostává do popředí při terapii nadváhy a 

obezity. Bylo prokázáno, že změna jídelníčku a navýšení pohybové aktivity je často 

nedostatečná. Velmi důležité jsou pocity a emoce, které vedou k výběru a konzumaci 

potravy. (Hainer, 2011) 
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 Z tohoto důvodu je součástí „redukčního týmu“ psycholog se zaměřením na 

obezitologii. Jeho náplní práce je zjištění druhu motivace pacienta, zjištění, zda si 

pacient plně uvědomuje veškerá pozitiva a negativa spojená s redukcí hmotnosti, 

v případě, že u pacienta převáží negativa nad pozitivy, napomáhá získat odhodlání ke 

změně, nalézt motivaci k dané změně, napomáhá pacientovi s nastavením celkového 

cíle a dbá na jeho reálnost, dále ke stanovení menších dílčích cílů, schvaluje vhodnost 

pacienta k bariatrickému výkonu, vylučuje přítomnost poruch příjmu potravy a celkově 

zlepšuje kvalitu života pacienta. (Müllerová, 2009) 

 

1.4.3.1 Motivace 

Je základem úspěchu redukce hmotnosti. Charakterizuje důvod redukce 

hmotnosti a především odhodlání k redukci. Motivaci lze definovat jako: 

„Vnitřní stav nebo předpoklad, který aktivuje (vyvolá, spustí) chování a dá mu 

určitý směr.“ [Slabá, Šárka. Psychologická léčba obezity In: Obezita – prevence a léčba. 

Praha: Mladá Fronta. str. 187] 

Než se pacient odhodlá k redukčním postupům, je důležité, aby si zodpověděl 

dvě podstatné otázky. Zda chce doopravdy začít snižovat hmotnost a z jakého důvodu 

chce učinit právě teď. Důvody redukce hmotnosti mohou být různé. Nejjednodušší 

rozdělení motivů k redukci je na vnitřní a vnější.  

Vnitřní motivy vycházejí z přesvědčení jedince, který je ochoten obětovat 

doživotně svůj dosavadní životní styl výměnou za benefity, které získá snížením 

hmotnosti. Mohou to být zdravotní důvody, sociální důvody, vztahové důvody, kdy se 

zvýší šance nalézt partnera, popřípadě zvýšit kvalitu stávajícího vztahu, estetické 

důvody a s tím spojené navrácení sebeúcty a sebedůvěry. 

Vnější motivy vyplývají nejčastěji z tlaku okolí na jedince. Jedinec není plně 

přesvědčen, že by chtěl redukovat hmotnost, naopak redukuje, protože by měl. Což 

může vést k redukci hmotnosti, ale zde je téměř jistá špatná prognóza hmotnostních 

úbytků a následně nízká pravděpodobnost udržení dosažených úbytků.  
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1.4.3.2 Kognitivně – behaviorální terapie KBT 

Patří mezi nejvyužívanější druh psychologické intervence. Je to relativně nový 

přístup v léčbě nadváhy a obezity. Je spojením dvou typů terapie, kognitivní a 

behaviorální. KBT vychází z předpokladu, že chybný způsob chování a myšlení je 

příčinou psychických problémů. Tyto vzorce defektního chování a myšlení jsou 

naučené a udržované vnitřními a vnějšími faktory. (Müllerová, 2009) 

Cílem KBT je tedy detekovat chybné chování a myšlení pacienta a nahradit ho 

jiným vhodnějším chováním. 

Defektní kognitivní faktory: 

• nereálně stanovené cíle redukce hmotnosti – vedou k tzv. černobílému myšlení 

• negativní myšlenky, které jsou důsledkem redukčního neúspěchu, vedou 

k hledání útěchy v jídle 

• výběr nesprávného postupu redukce hmotnosti 

• negativní postoj ke svému tělu, zkreslené vnímání svého těla 

Defektní behaviorální faktory: 

• příjem neadekvátního množství jídla 

• preference potravin s vysokou energetickou denzitou 

• nevhodné rozložení jídla v průběhu dne - koncentrace jídla do odpoledních až 

večerních hodin 

• preference vysokoenergetických nápojů  

• nulová pohybová aktivita 

• neadekvátní pohybová aktivita (Málková, 2009) 

Účelem KBT je nácvik a osvojení si nového chování a myšlení. K tomu jsou využívány 

techniky vycházející z teorií učení, které se vzájemně prolínají. Nejvyužívanější 

postupy: 

1) pozorování – patří k nejzásadnějším postupům, kdy sám pacient 

identifikuje chyby svého jídelníčku. Zde je vhodná spolupráce 

s nutričním terapeutem, který ve spolupráci s pacientem pomůže nahradit 

nevhodné potraviny. 
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2) aktivní kontrola vnějších podnětů – snížení počtu situací spojených 

s nesprávnými stravovacími zvyklostmi. 

3) posilování sebedůvěry – velmi důležité, aby pacient našel sebedůvěru 

v sobě sama. Napomáhají mu k tomu odměny či pochvaly za dosažení 

stanovených cílů popřípadě podpora v obtížných situacích. 

4) kognitivní techniky - mají nezastupitelný význam v případě, kdy dojde 

k selhání v dietním plánu. Učí pacienta pozitivního vnímání, kdy selže 

v dietním opatření, aby nadále pokračoval v doporučení, nic není 

ztraceno. (Müllerová, 2009) 

 

1.4.4  Farmakoterapie 

  Má nezastupitelné místo při léčbě obezity. Je využívána v menší míře a je 

poslední možnost konzervativní léčby. 

 Indikační kritéria se řídí stanovenými pravidly. Jedná se o pacienty, u nichž 

nedošlo k žádoucímu efektu pomocí dietních opatření v kombinaci s pohybovou 

aktivitou. To znamená, že v uplynulých třech měsících nedošlo k úbytku hmotnosti o 

více než 5%. Nejčastěji to jsou dva druhy pacientů. První skupinu tvoří pacienti s BMI 

≥30 kg/m2. Druhou skupinou jsou pacienti s BMI v rozmezí 27-30 kg/m2 s komplikací 

kardiovaskulárního či metabolického onemocnění. Všeobecné kontraindikace pro 

farmakoterapii jsou gravidní a kojící ženy, osoby mladší 18 let a senioři. 

 

1.4.4.1 Antiobezitika, dělení, zástupci 

Antiobezitika lze dělit do pěti skupin dle mechanismu účinku: 

1. snižující pocit hladu a tím zvyšující pocit sytosti působením v CNS  

2. regulující nejen pocit hladu a nasycení, ale i hedonické reakce organismu na 

jídlo (slast, potěcha, návyk) v CNS pomocí endokanabinoidních, 

dopaminergních, opioidních a glutamátových receptorů 

3. zvyšující energetický výdej = termogenní léky 

4. ovlivňující metabolismus v periferních tkáních  

5. zamezující vstřebávání tuků z potravy (Hainer, 2011) 
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Elsinorské prášky jsou kombinací efedrinu a kofeinu. Účinkují kombinací dvou 

mechanismů, zvýšení energetického výdeje a snížení pocitu hladu pomocí 

noradrenergního mechanismu. Zvýšením energetického výdeje zabraňují snížení 

bazálního metabolismu při přísné redukci.  

Vzhledem k mechanismu účinku, nesmí léčba překročit dobu tří měsíců, protože 

hrozí vznik závislosti. Krátkodobě mohou způsobovat mírnou tachykardii a mírné 

zvýšení systoly krevního tlaku. Dlouhodobě naopak snižují systolu, způsobují četné 

palpitace, zvyšují psychickou iritabilitu, nespavost, neklid, suchost v ústech. Tyto 

nežádoucí účinky jsou krátkodobé. 

Kontraindikace léčby jsou poruchy srdečního rytmu, ischemická choroba 

srdeční, vyšší stupeň hypertenze, neurocirkulační astenie, psychické poruchy, glaukom, 

epilepsie, poruchy funkce jater a ledvin. (Hainer, 2011) 

Dalším druhem léku kombinující více mechanismů účinku je Meridia, Lindaxa, 

Sibutramin, Reductil, což jsou komerční názvy léku s účinnou složkou sibutramin. 

Kombinuje účinky druhé a třetí skupiny. V současné době je stažen z trhu kvůli 

neblahému vlivu na kardiovaskulární systém, který prokázala klinická studie  SCOUT. 

 Mechanismus spočívá v inhibici zpětného vychytávání serotoninu, noradrenalinu 

a částečně i dopaminu v CNS, což vyvolá pocit sytosti a částečné zvýšení bazálního 

výdeje i postprandiální termogenezi, to vede k dlouhodobým úbytkům hmotnosti.   

Nežádoucí účinky byly mírného a přechodného charakteru. Suchost v ústech, 

obstipace, insomnie, závratě a nauzea. Méně tachykardie, palpitace a vzestup krevního 

tlaku. 

Kontraindikací je pozitivní anamnéza na ischemickou chorobu srdeční, poruchy 

srdečního rytmu, cévní mozkové příhody, tranzistorní ischemické ataky, srdeční selhání, 

nekontrolovaná hypertenze, nemoci periferních arterií, těžší poruchy funkčnosti jater a 

ledvin. (Hainer, 2011) 

Adipex retard  se řadící k druhé skupině. Účinnou složkou je fentermin. V 

zemích EU se nepoužívá, kvůli výskytu nežádoucích účinků. V ostatních zemích 

podávat lze, pouze po dobu tří měsíců, jelikož vyvolává závislost. 
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Princip účinku spočívá ve snížení chuti k jídlu na podkladě ovlivnění CNS 

noradrenergním a dopaminergním mechanismem. 

Nežádoucí účinky vyplývají z mechanismu působení nespavost, tachykardie, 

suchost v ústech, nadměrná agitovanost, psychickou iritabilitu, méně často hypertenzi se 

vztahem k plicní hypertenzi. 

Kontraindikací je současné podávání s inhibitory monoaminooxidázy a současné 

podávání fenterminu s inhibitory zpětného vstřebávání serotoninu. (Hainer, 2011) 

Zástupcem páté skupiny je Xenical s účinnou složkou Orlistat. Xenical  

obsahuje 120 mg tetrahydrolipstatinu nebo 60 mg tetrahydrolipstatinu jako volně 

prodejná varianta s názvem Alli.  

Principem účinku je vazba tetrahydrolipstatinu na serin, ta inhibuje lipázy 

v gastrosintinálním traktu a tím se sníží množství vstřebaného tuku ze stravy o 30 %. 

Nevstřebaný tuk je společně s nevstřebaným Orlistatem vyloučen stolicí.  

Stolice bývá řídká, mastná, specificky páchnoucí, mazlavé. V případě, že pacient 

není schopen omezovat ve stravě tuky, je postižen steatorheou doprovázenou častějším 

nucením na stolici, možným samovolným únikem stolice, bolestmi břicha kolikovitého 

rázu a samovolným únikem stolice při flatulenci. Proto musí být pacient obeznámen 

s možným průběhem a všemi důsledky. (Hainer, 2011) 

Indikuje se u pacientů, kteří nejsou schopni omezit příjem tuků ve stravě a 

jedinci s poruchou metabolismu lipidů. 

1.4.4.2 Potravinové doplňky 

Farmaceutický průmysl v současné době nabízí volně prodejné doplňky stravy, které 

zaručují zázračné úbytky hmotnosti, aniž by pacient musel změnit svou životosprávu či 

navýšit pohybovou aktivitu. Samozřejmě jejich účinek na hmotnost nebyl nikdy 

prokázán.  Pro laickou veřejnost jsou velmi pohodlnou a jednoduchou alternativou pro 

řešení nadváhy a obezity. Vyplývá to z marketingu farmaceutických společností, které 

podpoří představu klienta, že stačí vzít pouze vhodnou tabletu, která ve své podstatě 

udělá vše za něj. Volně prodejné doplňky mohou dělit do několika kategorií: 

• antioxidanty 

• proteiny a aminokyseliny 

• vitamíny a minerální látky 
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• esenciální mastné kyseliny 

Každý z těchto preparátu údajně funguje na jiném mechanismu. Některé „zrychlují“ 

metabolismus, zvyšují bazální metabolismus a upřednostňují tuky coby hlavní 

energetický substrát nebo další zabraňují vstřebávání živin, jiné navozují pocit sytosti a 

tlumí pocit hladu.  

1.4.4.3 Lékařské prostředky 

 U nich je prokázán účinek dlouhodobými studiemi. Jejich užívání je vhodné 

konzultovat s odborným lékařem či nutričním terapeutem, zda je pacient vhodným 

adeptem pro tento druh preparátu a dále je také nutné, aby pacient při konzultaci 

pochopil, že daný prostředek je pouze pomůcka k redukci hmotnosti. Jejich podstatou je 

obsah většího množství rozpustné vlákniny, která v žaludku bobtná a tím pádem klienta 

zasytí.  

Účinky těchto prostředků jsou prokázány studiemi a jejich účinek je garantován, 

samozřejmě musí být dodržena předepsaná doporučení, aby se dostavil kýžený efekt. 

 

1.4.5  Bariatrie 

Bariatrie je nejradikálnější možností léčby obezity. Využívá se, když dojde k 

selhání konzervativních postupů nebo tehdy, kdy je stav pacienta komplikován jinými 

metabolickými onemocněními s dlouhodobě neuspokojivými výsledky léčby. Po 

vhodně vybraném zákroku dochází k významnému zlepšení, ba dokonce k remisi 

onemocnění.  

Od návrhu pacienta k samotné operaci je dlouhá cesta vyžadující výbornou 

spolupráci pacienta se zdravotnickým týmem. Tým se skládá:  

• lékař obezitolog-internista navrhující operaci pacientovi a zároveň 

navrhuje vhodný typ operace. 

• klinický psycholog se specializací obezitilogie s bohatými zkušenostmi 

v tomto oboru. Zhodnocuje relevanci pacienta vůči bariatrickému výkonu 

•  nutriční terapeut řešící s pacientem jídelní návyky, redukční jídelníček se 

zaměřením na výběr vhodných potravin, před operací edukuje pacienta o 

stavování po operaci.  
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• chirurg provádějící bariatrický výkon, stanovující rizika v průběhu 

operace, vhodnost operace vzhledem k anatomickým a fyziologickým 

proporcím pacienta. (Müllerová, 2009) 

 

Před samotným výkonem je důležitá řada vyšetření, které nesmí být starší šesti 

měsíců. Patří sem gastroskopie, vyšetření funkce polykaní, punkce a vyšetření tukové 

tkáně, vyšetření psychologem, vyšetření anesteziologem a chirurgem. 

Pro maximální a trvalé výsledky je důležitá správná indikace pacienta, vhodný 

výběr chirurgického výkonu a v neposlední řadě také perfektní spolupráce týmu 

odborníků doporučující výkon.  

Kritéria indikace k bariatrickému výkonu jsou: 

• věk 18-60 let (18 let je minimální věková hranice, je ukončen růst. 60 let je 

maximální bezpečný věk. Lze operovat jedince ve vyšším věku, ale pouze se 

souhlasem chirurga a anesteziologa, jelikož vyšší věk zvyšuje riziko komplikací 

v průběhu operace) 

• BMI  ≥ 40 kg/m2  

• BMI 35-39,9 kg/m2 doplněné dalšími závažnými onemocněními 

(kardiovaskulární onemocnění, metabolická onemocnění, těžké a bolestivá 

onemocnění pohybového aparátu podpořená obezitou)(Constantine Tsigosa, 

Vojtěch Hainer a kol., 2008) 

Kontraindikací pro veškeré bariatrické výkony je absence redukce hmotnosti 

pomocí konzervativních metod ve spolupráci s odborníky nebo dlouhodobá neschopnost 

spolupráce pacienta. Další kontraindikací jsou poruchy příjmu potravy, ať ve smyslu 

nadměrného nekontrolovatelného příjmu potravy nebo naopak ve smyslu sníženého 

příjmu potravy, respektive střídání záchvatovitého přejídání s epizodami hladovění, tedy 

bulimia nervosa. Dále jsou bariatrické operace kontraindikovány u pacientů 

s malignitami, s nízkou mentální inteligencí, se závislostí na drogách či alkoholu. 

Kontraindikováni jsou pacienti s nestabilizovanými psychiatrickými poruchami typu 

psychóz, dlouhodobě nezvladatelnými depresemi a tak dále.  V neposlední řadě jsou 

kontraindikováni takoví pacienti, u nichž tvoří celková anestezie život ohrožující stav. 

(Müllerová, 2009) 
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Druhou skupinou máme kontraindikace specifické, které jsou charakteristické 

pro určitý typ bariatrické operace.  

Podstatou bariatrické terapie je specifický chirurgický zákrok prováděný 

v celkové anestezii pomocí laparoskopu. Vzhledem k odlišnostem v principu účinku 

výkonu je můžeme rozdělit na restrikční, malabsorbční a kombinované. 

 

1.4.5.1  Restriktivní metody  

Restriktivní  jsou charakteristické tím, že při nich dochází ke zmenšení žaludku coby 

rezervoáru potravy. Mezi restrikční výkony patří adjustabilní či neadjustabilní bandáž, 

plikace, sleevegastrektomie neboli tubulizace. První zmiňovaný výkon s oběma 

modifikacemi využívá pomůcky k dosažení menšího objemu. Druhá a třetí metoda 

využívá chirurgie, kdy dojde k zarolování a sešití velké kurvatury nebo jejímu 

celkovému odstranění. 

1.4.5.1.1 Gastrická bandáž 

Je to metoda, která měla velké uplatnění dříve. 

V současné době se využívá zřídka. V případech, kdy 

jsou nezbytné významnější úbytky hmotnosti, kterých 

nelze dosáhnout pomocí klasické terapie v krátkém 

časovém horizontu. Například před jiným  bariatrickým 

výkonem, aby se omezila rizika spojená s celkovou 

anestezií a výkonem.    

 Velkou výhodou je minimální invazivita výkonu, naopak je to finančně náročnější 

výkon. 

 Principem je zmenšení žaludku coby rezervoáru potravy pomocí bandáže, kdy 

vzniknou dvě asymetrické části spojené kanálem. První část je výrazně menší.  Sem je 

potrava přijímána, jakmile dojde k naplnění jejího objemu, pacient se cítí syt. Bandáž 

lze rozdělit dle použitého materiálu a schopnosti přizpůsobit se na neadjustabilní a 

adjustabilní bandáž. 

Neadjustabilní bandáž byla využívána dříve než adjustabilní. Spočívá 

v zavedení rigidní bandáže, která je nejčastěji vyrobena z odolné textilie. Její 

nevýhodou je nemožnost úpravy a neschopnost přizpůsobit se flexibilitě žaludku, proto 

Obrázek 2 Adjustabilní 

bandáž 
Obrázek 1 Neadjustabilní 

bandáž 
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se v současnosti nevyužívá. Spojovací kanál by měl mít průměr 10-12 mm. Proximální 

část žaludku má ideálně objem 30 ml, to zabezpečuje dostatečný objem pro příjem 

potravy k dostavení pocitu sytosti. Objem proximální části žaludku ale nesmí 

překračovat 40 ml, jelikož se zvyšuje riziko dilatace této části nebo sklouznutí bandáže 

z místa určení a tím pádem pak bude bandáž nefunkční. Neadjustabilní bandáž je 

umisťována v místě ohraničeným Hissovým úhlem, první větví gastrické arterie 

v oblasti velké kurvatury a přechodem eosophagu v kardii v oblasti malé kurvatury 

žaludku. Bandáž je zaváděna retrogastricky pomocí balonkové sondy. (Fried, 2005) 

Adjustabilní bandáž neboli „utažitelná“  bandáž patří k reverzibilním typů 

operace. Zabezpečuje možnost pooperační úpravy díky port-katetrové adjustační 

komůrce, která se v případě potřeby plní pomocí Huberovi jehly. Port- katetrová 

adjustační komůrka může být umístěna kdekoliv, ale nejčastěji bývá umístěna v oblasti 

dolní třetiny sterna nad žeberním obloukem.  Komůrka je spojená s bandáží pomocí 

silikonové hadičky, která je vedena dutinou břišní tak, aby nebyla napnutá a vedla 

volným obloukem od bandáže k portu. V případě nedostatečného naplnění bandáže 

manifestující se jako nedostatečné váhové úbytky nebo sám pacient pozoruje větší 

toleranci velikosti porcí, je nutné doplnit bandáž tekutinou a tím zmenšit spojovací 

kanál mezi proximální a distální částí žaludku. Před samotným zavedením bandáže je 

nutné dbát na přípravu a vytvořit takzvaný retrogastrický tunel, díky němuž bude 

bandáž správně umístěna.  První část bandáže je umístěna v místě malé kurvatury a 

druhá část v Hissově úhlu. Následně dojde ke spojení obou konců za asistence 

kalibračního balonu, který je naplněn do cca 25 ml. Velikost proximální části žaludku se 

pohybuje 10-20 ml.  Při zavádění adjustabilní bandáže je nutné dát pozor, aby bandáž 

neprocházela skrze foramen epiploicum, jelikož hrozí následné podklouznutí velké 

kurvatury a bandáž se stává nefunkční. Tato technika se nazývá pars flaccida, zamezuje 

podklouznutí velké kurvatury a snižuje riziko eroze bandáže do lumina žaludku, jelikož 

je do bandáže utažena i okolní tuková tkáň a nervus vagus. (Fried, 2005) 

 Indikační kritéria pro oba typy jsou shodné s ostatními operacemi. 

Kontraindikací  bandáže je neschopnost dlouhodobé spolupráce a neukázněnost 

pacienta vůči stravovacím zvyklostem. Aby byla bandáž účinná je nutná absolutní kázeň 

pacienta  v dodržování velikosti porcí a vhodné skladby jídelníčku. 
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 Bandáž je doprovázena komplikacemi. Mezi nejvýznamnější patří „ucpání“ 

spojovacího stomatu mezi proximální a distální částí žaludku. To může být zapříčiněno 

uvíznutím nedostatečně rozkousaného sousta, které musí být urgentně odstraněno 

pomocí fibroskopu. Dále „přejedení“ bandáže, kdy pacient nereaguje na pocit sytosti a 

dále jí, což vede k regurgitaci často ústící vomitem.  Podklouznutí bandáže často na 

podkladě nesprávně provedeného výkonu. Mezi možné komplikace a případná rizika by 

se dalo zařadit i selhání bandáže, i když to je vcelku relativní, jelikož vše podléhá vůli a 

kázni pacienta a pokud on nebude dodržovat stravovací doporučení, bandáž nebude 

efektivní. 

 Z vlastní praxe mohu říci, že jsem viděla pacientku s nesprávně provedenou 

bandáží. Potrava včetně tekutin městnala v jícnu a odtud „vtékala“ přes horní cesty 

dýchací do dolních, což pacientce způsobovalo nepříjemné pocity během jídla, slyšela 

podivné doprovodné zvuky při polykání a zvláštní „škroukání“. Vše postupně vyústilo 

v těžkou pneumonii a pacientka musela podstoupit debadáž.  

Jak jsem se již výše kolikrát zmínila, u bandáže je nezbytností striktně dodržovat 

dietní opatření a předepsaná množství, která odpovídají 1 až 1 a ½ šálku pokrmu a 

dodržovat časový harmonogram. Vyvarovat se dobře tolerovatelným 

vysokoenergetickým potravinám, které díky své konzistenci projdou skrz. (Müllerová,  

2009) 

 

Obrázek 3 Zaváděcí pásek, vysokoobjemový balonek, 

silikonová hadička, port-katetrová komůrka 
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1.4.5.1.2 Sleevegastrektomie, tubulazace žaludku 

Finální vzhled žaludku po odstranění velké kurvatury připomíná rukáv košile 

neboli sleev. Z toho vznikl název sleevegastrektomie. Principem je 

zmenšení žaludku coby rezervoáru potravy a odstranění endokrinně 

aktivní žaludeční tkáně. Ve velké kurvatuře jsou neuroendokrinní 

buňky produkující hormon zvaný ghrelin. Ten se podílí na mnoha 

fyziologických pochodech. Například zvyšuje chuť k jídlu a tím se 

podílí na regulaci tělesné hmotnosti. (Kasalický, 2007) 

 Jako hlavní přístup sleevegastrektomie je v dutině břišní 

bursa omentalis. Primárně je nutná sklerotizace cév v okolí velké kurvatury, aby 

nedocházelo ke krvácení. Vlastní resekční linie je vedena ve vzdálenosti 5-6 cm od 

pyloru žaludku až po Hissův úhel. Zde je nutné zamezit  poranění kardie nebo dokonce 

samotného jícnu. Aby nedošlo k propouštění žaludečního obsahu do břišní dutiny, 

doporučuje se celý řez sešít. Propustnost se kontroluje pomocí barevné látky 

vstřikované do této oblasti. (Kasalický, 2007) 

K této operaci jsou indikování pacienti, u nichž došlo k selhání bandáže nebo 

pacienti s předpokladem, že v budoucnu bude  sleevegastrektomie kombinována s jiným 

výkonem. Další skupinou indikovaných jsou pacienti s dostatečnou kázní pro gastrickou 

bandáž. 

Specifickou kontraindikací tohoto výkonu je větší hiátová hernie, jinak jsou 

kontraindikace stejné jako u ostatních operací.  

Významným rizikem je „roztažení“ žaludku, kdy žaludek získá svůj vzhled, 

který měl před operací. Aby se zabránilo tomuto efektu je důležitá správná indikace 

pacienta, dostatečná edukace pacienta pro stravování po tomto výkonu a v neposlední 

řadě kázeň pacienta ve stravování.  (Kasalický, 

2007)  

1.4.5.1.3 Plikace  

 Kvůli svému vzhledu je pacienty nazývána 

„palačinka“. Opět je zmenšen objem žaludku coby 

rezervoáru potravy.  Na rozdíl od tubulizace je méně 

radikální. Principem je „zarolování“ velké kurvatury 

Obrázek 4 

Sleevegastrektomie 

Obrázek 5 Plikace 
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do lumen žaludku, která je upevněna šitím. Velká kurvatura postupem času atrofuje a 

s ní i její endokrinní schopnost. Efekt je obdobný jako při tubulizaci.  Také je prováděna 

kontrola propustnosti žaludečního obsahu z oblasti vpichů do tkáně. Tento typ operace 

je relativně reverzibilní.   

 Vzhledem k velké podobnosti výkonu jsou indikace, kontraindikace, komplikace 

a rizika obdobné jako u sleevegastrektomie. (Hainer, 2011) 

 

Mezi bariatrické výkony, lze zařadit i takzvané 

intragastrické balony. Jsou zaváděny i odstraňovány pomocí 

gastrofibroskopu. Tento úkon je prováděn ambulantně. 

 Intagastrické balony mají omezenou životnost 3-6 měsíců, 

proto jsou využívány pouze jako pomocná metoda před dalším 

bariatrickým výkonem, který bude následovat po jejich odstranění. 

Úbytky hmotnosti jsou na podkladě zmenšení objemu žaludku, tudíž se řadí mezi 

restriktivní metody. Po odstranění by došlo k opětovnému nárůstu hmotnosti. (Hainer, 

2011). 

 

 

1.4.6 Malabsorbční metody 

Jejich principem je zmenšení části schopné vstřebání živin z přijaté potravy. U 

těchto operací je nutná doživotní kontrola některých vitamínů a minerálních látek. 

Navíc si pacient musí navyknout na určitý diskomfort v podobě řídké stolice několikrát 

za den. Hlavním představitelem tohoto výkonu je biliopankreatická diverze. 

1.4.6.1 Biliopankreatická diverze 

Je to nejradikálnější typ bariatrické operace, který má nejvyšší 

hmotnostní úbytky, ale vzhledem k markantní malabsorbci je nejrizikovější. 

 Principem výkonu je zmenšení žaludku a zkrácení střeva schopného 

resorbce živin. Zmenšení spočívá v odstranění  zhruba 70 % celkového 

objemu žaludku na 150-200 ml, což způsobí zmenšení žaludku coby 

rezervoáru na potravu, dále se snížení počet parietálních buněk produkující 

Obrázek 6 Intragastrický 

balon 

Obrázek 7 

Biliopankreatická 

diverze 
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kyselinu chlorovodíkovou a tím se sníží sekrece žaludeční šťávy. Malabsorbční 

podstatou je rozdělení  tenkého střeva na dva konce. Jeden konec se napojí na 

zmenšenou část žaludku a přivádí z něj tráveninu, proto se nazývá „alimentární“ konec. 

Druhý konec je „biliopankreatický“, jelikož přivádí žluč a pankreatickou šťávu 

s enzymy od Vaterské papily, kam oba ducty ústí. Oba konce se spojují v tzv. 

„společnou“ kličku, která má pouze 100 centimetrů délky. Teprve zde dochází k 

plnohodnotnému trávení a resorbci živin. (Müllerová, 2009) 

 Díky své specifičnosti a nejvýraznějším hmotnostním úbytkům, jsou indikováni 

pacienti s vysokým BMI a hlavně pacienti s dlouhodobě dekompenzovaným diabetes 

mellitus. 

Vzhledem k velké podobnosti účinku jsou kontraindikace a komplikace shodné 

s gastrickým bypassem. Pacient je postižen objemnou, řídkou, zapáchající stolicí 

několikrát denně doprovázenou flatulencí a meteorismem.  Jak je zmíněno u gastrického 

bypassu, s postupem času se četnost stolic upraví, ale konzistence zůstane stejná. 

Obdobně jako u gastrického bypassu je pacient ohrožen ulcerozními lézemi v oblasti 

tenkého střeva.  Další komplikací je zvýšená tvorba žlučových konkrementů. Závažným 

rizikem doprovázející tento výkon je proteinová malnutrice, z toho důvodu je 

nezbytností, aby byl pacient pod trvalým lékařským dohledem. Dalšími riziky je anemie 

vznikající na podkladě sníženého vstřebávání železa nebo na podkladě hypovitaminozy 

B12 z důsledku omezení střevní mikroflóry a hypovitaminózy vitaminů rozpustných 

v tucích. Dalším významným rizikem je osteoporóza na podkladě 

sníženého vstřebávání vápníku. 

Tento výkon lze provést i s malou obměnou, při které 

dochází k zachování duodenální pasáže tzv. „duodenal switch“. 

Celý výkon se nazývá biliopankreatická diverze se zachováním 

duodenální pasáže. Malabsorbční část zůstává v podstatě stejná, 

rozdíl je v chirurgické operativě žaludku, která je stejná jako při 

sleevegastrectomii. (Müllerová, 2009) 

 

Obrázek 8 

Biliopankreatická 

diverze se zachovanou 

duodenální pasáží 
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1.4.7 Kombinované metody 

Kombinují výše zmiňované metody. Principem je zmenšení objemu žaludku a 

zároveň zmenšení části trávicího traktu schopné vstřebávat živiny. Hlavní 

představitelem tohoto výkonu je gastrický bypass. 

  

1.4.7.1 Gastrický bypass  

Princip spočívá v kombinaci restriktivní metody, kdy se 

fundus oddělí od korpu žaludku a vznikne relativně malý 

rezervoár o objemu 20-50 ml, s malabsorbcí, kdy zkrátí část 

tenkého střeva schopného resorbce živin. Celý tento systém se 

spojí takzvanou Roux-Y  anastomózu o průměru maximálně do 

12 milimetrů. Aby nedocházelo k refluxu tráveniny zpět do 

duodena, musí být přívodná gastroduodenojejunální klička 

vzdálená od Treitzeova ligamenta minimálně 45 centimetrů. 

(Fried, 2005) 

Gastrický bypass je vhodný pro pacienty, u kterých chuť k jídlu hraje hlavní roli. 

Snadno jí podlehnou, a proto jsou neúspěšní ve svých dietních pokusech. Tento výkon 

se častěji vyskytuje u mužské populace. Dalšími vhodnými pacienty pro tento typ 

výkonu jsou pacienti, u kterých selhaly restriktivní metody, a je nutná reoperace. 

 Specifické kontraindikace pro tento bariatrický výkon nejsou, řídí obecnou 

charakteristikou kontraindikací bariatrických výkonů. Jak bylo již výše zmíněno, tento 

výkon patří k radikálnějším metodám, proto je vhodný spíš jako sekundární výkon u 

nefunkčních restriktivních operací.  

Komplikace spojené gastrickým bypassem jsou důsledkem malabsorbční složky 

zákroku. Pacient je postižen častými, řídkými a značně zapáchajícími stolicemi 

několikrát denně. V průběhu let dochází k ustálení a omezení četnosti stolice. Rizika 

spojená s tímto výkonem opět vznikají na podkladě malabsorbční složky výkonu. 

Pacient je ohrožován sníženým vstřebáváním minerálních látek, především železa a 

vápníku. Je tedy ohrožován v budoucnu sideropenickou anémií a ženy vzhledem 

k sníženému vstřebávání vápníku i osteopenií. V důsledku poruchy střevní mikroflóry 

dochází k hypovitaminoze vitamínu B12 a proto je nutná jeho substituce. Další 

Obrázek 9 Gastrický bypass 
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významné hypovitaminózy se týkají všech vitamínu rozpustných v tucích, jako důsledek 

zkrácení střeva schopného resorbce tuků. Posledním významným rizikem pro pacienta 

je možný vznik ulcerozních lézích v tenkém střevě. Vznikají v důsledku přímého 

kontaktu střevní sliznice se žlučí a pankreatickými enzymy. (Müllerová, 2009) 

 

1.4.8 Jídelní doporučení po bariatrických výkonech 

Po absolvování jakéhokoliv bariatrického výkonu je pacientovi doporučeno, aby 

dodržoval specifickou dietu. První den či dva po výkonu pacient pouze pije tekutiny, 

následný týden až dva přijímá pouze tekutou stravu, která postupně přechází ve stravu 

kašovitou.  Postupně začíná zařazovat pokrmy tuhé konzistence. I zde je nutné, aby 

pacient dodržoval několik zásad. Především se vyvarovat potravinám s vysokou 

energetickou denzitou a hlavně potravinám s vysokou denzitou v dobře tolerovatelném 

skupenství. Toto doporučení je zásadní u restrikčních metod, jelikož při nedodržení 

tohoto doporučení se výkon stává nefunkčním, a proto dochází k nárůstu hmotnosti. 

Pacientům jsou doporučeny potraviny, které nedráždí gastrointestinální trakt 

mechanicky (neobsahují tvrdé slupky, semínka, jadérka) a chemicky (nejsou pikantní, 

velmi aromatické, nadýmavé). Při edukaci musí nutriční terapeut poukázat na důležitost 

dostatečného rozkousání pokrmu, aby se zamezilo možným komplikacím při trávení. 

Nápoje jsou vhodné neperlivé, nízkokalorické, ředěné nikoliv silné koncentráty a 

nedráždivé. Zde je myšleno termicky a také chemicky. Celkově strava a její úprava má 

mít doživotní šetřící charakter.  (Svačina, 2011) 

Ze své zkušenosti vím, že tolerance některých potravin je velmi individuální, 

proto doživotní šetřící charakter je relativní. Čím je déle pacient po výkonu, tím více 

zkouší nové potraviny. Často jsou to potraviny, které patří mezi nevhodné právě 

z důvodu možné iritace gastoritestinálního traktu. Stává se, že pacientovi zkoušená 

potravina nevadí a dobře ji snáší. U jiného pacienta ale stejná potravina mu naopak 

nedělá dobře. Dobrým příkladem je paprika. Obecně je doporučováno, aby pacienti 

papriku před snědením oloupali, ale i tak není zaručeno, že jim při trávení nebude dělat 

žádné obtíže.  Tudíž se může stát, že jeden pacient ji loupat vůbec nemusí a sní ji i se 

slupkou, za to druhý pacient ji nesnese ani oloupanou.  
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Dalším příkladem jsou mléčné výrobky. Na velké množství pacientů působí 

velmi projímavě, jiným vůbec nevadí a mohou je jíst bez většího omezení.  

Jak je vidět, tolerance rizikovějších potravin je velmi individuální a je nutné na 

to pacienty upozornit, popřípadě je vybídnout ke zkoušce. 

1.4.9  Komorbidity obezity 

Jsou onemocnění, které vznikají v důsledku nadváhy a obezity a komplikují ji. 

Často jsou tyto komplikace příčinou předčasné mortality pacienta. Mají velmi 

devalvující vliv na kvalitu života obézního jedince. Níže jsou zmíněny nejčastější 

komplikace nadváhy a obezity. 

1.4.9.1  Obezita a metabolické komplikace 

Metabolické komplikace lze nazvat souhrnným názvem Metabolický syndrom, 

Syndrom X či Reavenův syndrom. Metabolický syndrom významně zvyšuje mortalitu, 

akceleruje aterosklerózu, jejíž nejhorším důsledkem je ischemická choroba srdeční. 

Dále podporuje vznik diabetes mellitus II. typu.  Metabolický syndrom je soubor 

několika faktorů a z toho důvodu, nelze vytvořit jednotnou univerzální definici. Faktory 

definující Metabolický syndrom jsou hypertenze, dyslipidémie 

(hypertriacylglycerolemie, HLD ≤ 1,7, LDL ≥ 3, zvýšená hladila VLDL), poruchy 

homeostázy glukózy (inzulinorezistence, hyperinzulinémie, hyperglykémie, porucha 

glukozové tolerance), abdominální obezita, hyperurikémie, poruchy koagulace 

(prokoagulační stavy), centrální zánět. Mezi faktory je jasná vzájemná vazba. Výskyt 

jednoho faktoru zvyšuje pravděpodobnost výskytu faktoru dalšího. (Svačina, 2002) 

1.4.9.2 Obezita a kardiovaskulární systém 

Další významnou komorbiditou doprovázející nadváhu a obezitu lze souhrnně 

nazývat onemocnění kardiovaskulárního systému. Tato onemocnění významně zvyšují 

mortalitu. Riziko kardiovaskulárního onemocnění je spojováno především 

s abdominálním typem obezity a následnou viscerální koncentrací tukové tkáně. Jsou 

akcelerována přítomností dalších rizikových faktorů mezi něž patří kouření, diabetes 

mellitus II. typu, nízká pohybová aktivita, hypertenze, dyslipidemie a mužské pohlaví. 

U žen se toto riziko zvyšuje po menopauze absencí ženských pohlavích hormonů 

estrogenů. Mezi kardiovaskulární onemocnění se řadí: 
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1) Hypertenze vzniká u pacientů s nadváhou a obezitou díky souhře mnoho 

mechanismů.  Jedním z nich je nadměrná hmotnost pacienta a přímá souvislost 

krevního tlaku s inzulinorezistencí. Hypertenze je definovaná jako 130/85 mm 

rtuťového sloupce. Dlouhodobá hypertenze či dekompenzovaná hypertenze 

nevratně poškozuje cévy a následně i orgány. 

2) Hypertrofie a dilatace levé komory bylo prokázáno, že na vzniku hypertrofie 

srdce se podílí dva mechanismy. Prvním je hypertenze a druhým nadměrná 

hmotnost pacienta. (Svačina, 2006) Hypertrofie levé komory vzniká důsledkem 

zvýšeného odporu a objemu v plicním řečišti. Má excentrický charakter.  

3) Ischemická choroba srdeční je v přímé spojitosti s intraabdominální obezitou. 

Riziko jejího vzniku je navíc umocňováno přítomností dalších rizikových 

faktorů jako je kouření, dyslipidemie, hypertenze a diabetes mellitus II. 

typu.(Hainer, 2011) 

4) Snížená kontraktilita myokardu  

5) Náhlá smrt vzniká na podkladě arytmií.  (Hainer, 2011) 

6) Cévní mozkové příhody se vyskytují u pacientů s nadváhou i obezitou častěji než 

u zdravých jedinců. Na jejich vznik má velký vliv zmnožení protrombogenních 

faktorů, chronicky probíhající zánětlivý proces a často i nedostatečně 

kompenzovaná hypertenze. (Hainer, 2011) 

7) Varixy u pacientů s nadváhou a obezitou také vznikají na podkladě několika 

mechanismů. Nejvýznamnějšími je pozitivní rodinná anamnéza a zvýšený tlak 

na dolní končetiny. Jsou významným rizikem vzniku trombů s následnou 

embolizací. 

8) Tromboembolická nemoc významně zvyšuje mortalitu obézních jedinců. Na 

jejím vzniku se podílí zvýšená tvorba protrombogenních faktorů, endoteliální 

dysfunkce a stagnace krve v dolních končetinách u obézních. (Hainer, 2011) 

1.4.9.3 Obezita a respirační systém  

Hypoventilace a restrikce nazývaná souhrnným názvem  Picwikův syndrom 

vzniká v důsledkem zmnožení tukové tkáně uvnitř abdomina a okolí viscerálních 

orgánů, kdy dochází k proximálními „vytlačení“ plic a tím i restrikci plicní tkáně. 
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Syndrom spánkového apnoe je častou komorbiditou pozorovatelnou zejména u 

pacientů s těžší formou obezity. Má obstruktivní charakter a vzniká v důsledku 

ochabnutí horních cest dýchacích. Lze charakterizovat jako časté zástavy dechu 

v průběhu spánku. Obstruktivní spánkové apnoe je doprovázeno chrápáním, zhoršenou 

kvalitou spánku, častého probouzení v průběhu noci, někdy může docházet k polyurií a 

nadměrnému pocení. Pacient je pak unavený, spavý, s ranní cefalagií a má zhoršenou 

schopnost soustředit se či se projevují poruchy paměti. Možným doprovodným 

symptomem je i sexuální dysfunkce. (Hainer, 2011) 

Bronchiální astma vzniká na podkladě vysoké hmotnosti. 

1.4.9.4 Obezita a tumory 

Nadváha a obezita významně ovlivňují vznik maligních tumorů. V současné 

době byla prokázána souvztažnost i s diabetes mellitus II. typu a hypertenzí jako 

rizikovými faktory podporující jejich vznik.  

Gastrointestinální tumory vznikají nejen na podkladě patogeneze obezity ale 

především jako důsledek stravovacích návyků. Nedostatek vlákniny ve stravě a strava 

bohatá na saturované tuky, jsou jednou z hlavních příčin vzniku kolorektálního 

karcinomu. Dále nadměrný příjem alkoholu může vést ke vzniku maligních novotvarů 

pankreatu a jater. 

Urologické tumory se jedná o tumory ledvin a u mužů o tumory prostaty. 

Reprodukční tumory mohou vznikat mimo jiné na podkladě zvýšené sekrece 

pohlavních hormonů, zejména u karcinomu prsu a endometria byla tato spojitost 

prokázána. Obezita a nadváha u žen dále přispívá ve vzniku karcinomu děložního hrdla. 

(Hainer, 2011) 

1.4.9.5 Obezita a gastrointestinální trakt 

Jako důsledek kumulace tuku v intraabdominální oblasti jsou obézní pacienti 

často zužováni gastroesophageálním refluxem, dále může docházet k herniaci skrze 

bránici a vznikají tzv. hiátové hernie. Další komorbidity doprovázející obezitu jsou 

cholelithiáza a cholecystitida vznikající na podkladě městnání žluči ve žlučníku, 

pankreatitida a jaterní cirhóza. 
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1.4.9.6 Obezita a reprodukční systém 

U obézních žen dochází k poruchám cyklu. Nejčastěji se jedná o oligorheu, která 

může vyústit v amenorheu. Důsledkem toho může být neplodnost. Nadváha a obezita 

podporuje zánětlivé procesy, tudíž jsou obézní pacientky často postihovány záněty 

pohlavních orgánů. 

1.4.9.7 Obezita a pohybový aparát 

Obezita má velký dopad na pohybový aparát, kdy dochází k nadměrnému 

zatížení nosných kloubů, důsledkem toho k akceleraci degenerativních onemocněními 

doprovázených bolestmi a následnou imobilitou. Nejčastěji se jedná o klouby kyčelní, 

kolenní a klouby hlezna.  

1.4.9.8 Obezita a kůže 

V případě, že pacient zvýší svou hmotnost v krátkém časovém úseku, kůže není 

schopná rychlého růstu, vznikají strie a celulitida. Dále v místech kožních záhybů 

dochází k pomnožení mikroorganismů a důsledkem toho ke vzniku ekzémů, mykóz, 

opruzenin a dokonce může docházet i porušení kožní integrity, což je velmi nepříjemné 

a bolestivé. U obézních žen lze pozorovat hirtusismus. U mužů gynekomastii. 
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2 Praktická část 
 

Téma: Vliv redukčních pobytů na výsledky bariatrických operací 

 

Cílem této práce je poukázat na signifikantní rozdíl úbytku hmotnosti u pacientů, jenž 

před bariatrickým výkonem absolvovali redukční pobyt a pacientů, kteří pobyt 

neabsolvovali a podstoupili pouze operaci. 

 

2.1 Hypotézy 
 

Hypotéza č. 1: Domnívám se, že bariatrické operace hrají významnou roli v redukci 

hmotnosti u pacientů s vyšším BMI. 

 

Hypotéza č. 2: Předpokládám, že kombinované a malabsorbční výkony jsou více účinné 

než výkony restrikční. 

 

Hypotéza č. 3: Domnívám se, že pacienti, kteří zredukovali více kilogramů před 

operací, v horizontu dvou let od operace dosáhli větších hmotnostních úbytků. 

 

Hypotéza č. 4:  Předpokládám, že hmotnostní úbytek při redukčním pobytu zvýší 

účinnost léčby a celkově zvýší úbytky hmotnosti v průběhu dvou let. 

 

2.2 Metodika: 
Prezentovaná data byla sbírána z části retrospektivní a z části prospektivní 

metodou. Jak jsem již v úvodu zmínila, tato práce je navazující prací na práce předešlé, 

tudíž byla využita i některá data získaná v předešlých letech. Nová data byla sbírána 

v obezitologické ambulanci a na oddělení D3 III. interní kliniky VFN, kde pacienti 

absolvují redukční pobyt. Tím vznikl vzorek 188 pacientů, jenž v minulých dvou letech 

absolvovali bariatrický výkon. Ve sledovaném vzorku jsou zástupci obou pohlaví, 

v průměrném věku 46 let. Statisticky zpracovaná data jsem hodnotila ze dvou kritérií. 
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Prvním kritériem bylo rozložení bariatrických výkonů dle principu účinku, procentuální 

zastoupení jednotlivých typů operací, hmotnostní úbytky v horizontu 24 měsíců, změny 

BMI v horizontu 24 měsíců a změny % EWL (excess weight loss - % nadváhy vůči 

ideální váze odpovídající BMI 22,5 kg/m2) v horizontu 24 měsíců.  

Druhým hodnoceným kritériem byly redukční pobyty, které někteří z pacientů 

před operací absolvovali, tedy jaké bylo rozložení pacientů s pobytem a bez pobytu, 

dále jejich hmotnostní změny v průběhu 24 měsíců, vývoj BMI v horizontu 24 měsíců a 

v neposlední řadě % EWL, které bylo hodnoceno ze dvou hledisek, % EWL – MAX 

(kolik % nadváhy redukovali pacienti v daném časovém rozmezí vůči maximální 

životní hmotnosti) a % EWL – OP (kolik % nadváhy redukovali pacienti v průběhu 24 

měsíců vůči operační hmotnosti). Při příjmu někteří z pacientů dostali Pobytový deník, 

který je k nahlédnutí v přílohách.  

 Pro přehlednost a dostatečnou ilustraci jsou zpracovaná a vyhodnocená data 

uvedena v tabulkách a grafech. 

  

2.3 Výsledky 

2.3.1 Bariatrické výkony 

Graf 1 vyjadřuje procentuální zastoupení jednotlivých druhů operací prováděných 

v časovém horizontu dvou let. 33 % pacientů podstoupilo sleevegastrektomii, 15 % 

plikaci, 12 % gastrický bypass, 3 % pacientů biliopankreatickou diverzi a zbývající 2% 

tzv. sleeve – bypass neboli biliopanreatická diverze se zachovanou duodenální pasáží. 

 

Graf 1 
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Tabulka 5 Počty provedených výkonů 

Typ výkonu Počet 
Bandáž 65 
Sleevegastrektomie 62 
Plikace 28 
Bypass 23 
Sleeve-bypass 4 
Biliopankreatická diverze 6 
Celkem 188 
 

Tabulka č. 1 demonstruje konkrétní zastoupení jednotlivých výkonů. Tedy 65 pacientů 

z celkového počtu 188 podstoupilo gastrickou bandáž. 62 pacientů podstoupilo 

sleevegastrektomii a 28 pacientů podstoupilo plikaci. Z grafu i tabulky, je evidentní, že 

převládajícími výkony mezi bariatrickými operacemi jsou restriktivní výkony, což je 

celých 82 % (viz Graf 2). Zbývajících 18 % jsou výkony kombinované a malabsorbční, 

což vypovídá o tom, že 23 pacientů postoupilo gastrický bypass, 6 pacientů 

biliopankreatickou diverzi a zbývající 4 sleeve-bypass. 

Graf 2 Procentuální zastoupení restriktivních, malabsorbčních a kombinovaných výkonů 

 

 

Hmotnostní úbytky po jednotlivých operacích jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce č. 3, která obsahuje průměrné hodnoty jednotlivých hmotnostních úbytků 

včetně směrodatné odchylky. Dále je zde zachycena nejvyšší a nejnižší hmotnost, při 

které byla operace provedena.  U plikace nejsou uvedeny hodnoty hmotnostního úbytku 

po 24 měsících od operace, jelikož došlo k významné „ztrátě“ pacientů z péče a 

uvedená data by nebyla plně relevantní, proto zde nejsou uvedena. Dále nejsou uvedeny 
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hmotnostní úbytky po malabsorbčních výkonech biliopankreatická diverze a sleeve-

bypass, jelikož jsou to operace, které se provádějí pouze krátce a nemají dostupná data 

mapující jejich vývoj hmotnosti. 

Z výsledku vyplývá, že ke kombinovaným a malabsorbčním výkonům jsou 

indikováni pacienti s vyšší maximální a následně operační hmotností. Porovnání 

hmotnostních úbytků za 24 měsíců různých druhů operací vyjadřuje graf 3.   

Nejvyšší hmotnostní úbytky z průměrné maximální hmotnosti na hmotnost po 

24 měsících operaci jsou u gastrického bypassu, kdy průměrně pacienti zredukovali 

54,86 kg ze své maximální hmotnosti a 31,659 kg zredukovali v časovém horizontu 24 

měsíců od operace. Obdobné výsledky lze pozorovat i u pacientů, jenž podstoupili 

sleevegastrektomii, kdy z maximální hmotnosti zredukovali průměrně o 40,823 kg 

v průběhu 24 měsíců od sleevegastrektomie. V Grafu 3 lze pozorovat, že 

nejvýznamnější hmotnostní úbytky jsou v průběhu 6 měsíců od operace, ve 12 měsících 

od operace dochází ke stagnaci hmotnosti a v následujících měsících k mírnému nárůstu 

hmotnosti. V případě, že budeme hodnotit úbytky hmotnosti z maximální hmotnosti po 

průměrnou hodnotu 12 měsíců od operace, lze říci, že pacienti průměrně redukovali o 

31,111 kg z maximální hmotnosti. Z operační hmotnosti do hmotnosti po 12 měsících 

od operace zredukovali průměrně 20,022 kg. Nejnižší hmotnostní úbytky jsou u 

bandáže, kdy průměrně pacienti snížili svou hmotnost o 28, 1 kg za 24 měsíců od 

operace a průměrně o 21,371 kg v průběhu 24 měsíců od operace z operační váhy.  

Graf 3 Hmotnostní úbytky jednotlivých bariatrických výkonů 

 

*v grafu nejsou zachyceny úbytky hmotnosti po provedení biliopankreatciké diverze a sleeve-bypassu, jelikož se jedná o krátce 
prováděné výkony 
**v grafu není zachycen úbytek hmotnosti 24 měsíců po operaci u plikace, z důvodu nedostatečně relevantních dat 
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Tabulka 6 Průměrné hmotnostní úbytky jednotlivých operacích 

  
maximální životní hmotnost operační hmotnost  6 měsíců po operaci 12 měsíců po operaci 24 měsíců po operaci 

Průměr Max Min Průměr Max Min Průměr Max Min Průměr Max Min Průměr Max Min 

Bandáž 135,775 ± 25,190 200 94 
129,046± 
24,455 

200 89 
110,214 ± 
20,280 

156 82,5 
106,582 ± 
23,136 

167 70 107,675 
± 17,8 

136,6 76,1 

Plikace 132,625±22,358 192,5 84,5 
121,536 ± 
22,358 

191 82,7 106,071 
±21,808 

161,1 72 101,514 
±19,841 

143 68 - - - 

Sleevegastrektomie 140,902± 21,816 248 93,2 
126,331 ± 
21,816 

197 96 102, 527 
± 21,828 

172,9 73,1 97,258 
±20,373 

169 71,1 100,079 
± 21, 413 

161 71,8 

Bypass 162,787 ±29,933 249 110 
139,622± 
20,222 

188 89 
115,487 ± 
22,795 

172 73,3 
110,395 ± 
24,097 

176 72,7 107,927 
± 27,268 

187 76,1 

BPD 143,1± 24,779 174,3 116 
140,383 ± 
25,265 

171 108,1 - - - - - - - - - 

Sleeve-bypass 147,125± 38,932 185 108,7 
131,325 ± 
33,559 

176,5 98 - - - - - - - - - 
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Dalším významným ukazatelem efektivity bariatrických výkonů je změna BMI 

v horizontu 24 měsíců, která je uvedena v tabulce č. 4 a graficky znázorněná v Grafu 4. 

Nejmarkantnější snížení průměrných hodnot BMI je u bypassu. Z maximální hodnoty 

59,970 kg/m2 se snížila hodnota o 8,049 kg/m2 na průměrnou operační hodnotu 51,921 

kg/m2. Ve výsledku pacienti s gastrickým bypassem snížili hodnotu BMI v horizontu 24 

měsíců o 10,767 kg/m2 od operační hmotnosti. 

Pacienti absolvující sleevegastrektomii snížili hodnotu BMI z průměrného 

maxima 48,964 kg/m2 na operační průměr 44,036 kg/m2. Po 24 měsících od operace 

došlo ke snížení průměrných hodnot o 9,149 kg/m2, ale lze pozorovat nárůst mírný 

nárůst vůči průměrné hodnotě BMI 12 měsíců od operace. Nárůst se pohybuje průměrně 

o 1,139 kg/m2.  

Nejmenšímu snížení průměrných hodnot BMI došlo u gastrické bandáže, kdy 

z maximální průměrné hodnotě BMI 47,883 kg/m2 se snížila na průměrnou operační 

hodnotu BMI 45,518 kg/m2. V horizontu 24 měsíců od operace se snížila hodnota 

průměrného BMI u pacientů na 39, 378 kg/m2, tedy o 6,14 kg/m2. I zde lze pozorovat 

mírný nárůst průměrných hodnot BMI mezi hodnotami 12 měsíců od operace a 24 

měsíců od operace. 

U plikace se snížili průměrné hodnoty BMI v průběhu 12 měsíců od operace o 6,748 

kg/m2. 

 

Tabulka 7 Vývoj BMI po jednotlivých bariatrických výkonech 

  Max BMI  
Operační 
BMI 

BMI 6 
měsíců po 
operaci 

BMI 12 měsíců 
po operaci 

BMI 24 
měsíců po 
operace 

Bandáž 
47,883± 
6,833 

45,518± 
6,932 

40,043± 
6,361 

38,498±6,874 
39,378± 
5,896 

Plikace 
45,749± 
6,848 

42,307± 
5,254 

36,607± 
5,473 

35,559±5,174 - 

Sleevegastrektomie 
48,964± 
10,104 

44,036± 
5,934 

35,768± 
6,237 

33,748±6,014 
34,887± 
6,747 

Bypass 
59,970± 
11,487 

51,921± 
9,214 

42,715± 
9,795 

41,851±10,121 
41,154± 
11,536 

BPD 
51,084± 
12,389 

50,106± 
12,195 

- - - 

Sleeve-bypass 
49,397± 
12,905 

44,153± 
11,548 

- - - 
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Graf 4 Vývoj BMI po specifické operaci v horizontu 24 měsíců 

 
*v grafu nejsou zachyceny úbytky hmotnosti po provedení biliopankreatciké diverze a sleeve-bypassu, jelikož se 
jedná o krátce prováděné výkony 
**v grafu není zachycen úbytek hmotnosti 24 měsíců po operaci u plikace, z důvodu nedostatečně relevantních dat 

 

Tabulka č. 5 znázorňuje, kolik procent nadváhy průměrně redukovali pacienti vůči 

maximu v časovém horizontu 24 měsíců, hodnoceno po 6, 12 a 24 měsících od operace. 

Nejvyšší % své nadváhy vůči maximu redukovali pacienti s gastrickým bypassem 

průměrně o 52,748 % z maxima. Průměrně o 0,063 % méně snížili procento své 

nadváhy pacienti se sleevegastrektomií. Nejnižší % EWL bylo u pacientů s bandáží 

průměrně o 36,383 % snížili procento nadváhy v časovém horizontu 24 měsíců. Pro 

lepší demonstraci snížení % EWL vůči maximu slouží Graf 5. 

Tabulka 8 % EWL jednotlivých výkonů v průběhu 24 měsíců vůči % EWL max 

  EWL% MAX-
OP 

EWL% 6-
MAX 

EWL% 12-
MAX 

EWL%24- 
MAX 

Bandáž 9,143±10,058 34,354±16,430 25,189±13,166 36,383±18,513 

Plikace 14,759±11,225 39,858±15,442 26,335±11,207 - 

Sleevegastrektomie 14,427±19,885 49,739±15,031 
36,671±11,997 

52,685±22,655 

Bypass 21,551±13,392 47,248±16,098 51,826±11,657 52,748±18,806 

BPD 4,190±6,758 - - - 

Sleeve-bypass 18,895±14,815 - - - 

 



  

- 59 - 

Graf 5 % EWL jednotlivých výkonů v průběhu 24 měsíců vůči % EWL max 

 

2.4 Redukční pobyty 
Z celkového vzorku 188 pacientů tvoří 29 % pacientů, kteří před operací absolvovali 

redukční pobyt, což v reálných číslech odpovídá 55 pacientům. Zbývající většina 133 

pacientů tvořící 71% v daném vzorku pobyt neabsolvovala.  

Graf názorně demonstruje a porovnává změny BMI s pacientů s pobytem a u pacientů 

bez pobytu. 

2.4.1.1 Pacienti s pobytem 

Pacienti s pobytem redukovali svou průměrnou hmotnost z maximální hmotnosti na 

operační hmotnost o 23,042 kg. Po 6 měsících od operace snížili hmotnost svou 

hmotnost o 21,376 kg. Po 12 měsících klesla hmotnost o dalších 24,494 kg vůči 

operační hmotnosti. 24 měsíců od operace pacienti snížili svou hmotnost od operační 

hmotnosti o 25,17 kg. Z maximální hmotnosti 24 měsíců od operace zredukovali 

průměrně o 48,212 kg. (viz tabulka č. 7) 

 

Tabulka 9 Průměrné hmotnostní úbytky u pacientů s pobytem 

 

 

 
 

 

 
S POBYTEM          (n = 55) 
Průměr Max Min Median 

maximální hmotnost (kg) 159,987 ± 32,463 249 105 153 
operační hmotnost (kg) 136,945 ± 22,749 197 98 134 
6 měsíců po operaci (kg) 115,569 ± 22,303 172,9 73,3 115 
12 měsíců po operaci (kg) 112,451± 23,350 176 72,7 110 
24 měsíců po operace (kg) 111,775 ± 23,634 187 77,6 109,5 
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2.4.1.2 Pacienti bez pobytu 

Pacienti bez pobytu snížili svou průměrnou maximální hmotnost o 7,491 kg. Operační 

hmotnost se tedy pohybovala průměrně 125,341 kg. Po 6 měsících od operace 

zredukovali svou hmotnost o 22,993 kg od operační váhy. 12 měsíců od operace 

zredukovali průměrně svou hmotnost o 28,281 kg od operace. Ve 24 měsících od 

operace došlo k mírnému nárůstu hmotnosti, průměrně o 2,967 kg. Za 24 měsíců od 

operace průměrně pacienti redukovali svou hmotnost o 25,314 kg své operační váhy a 

průměrně 32,805 kg vůči své maximální hmotnosti. (viz tabulka č. 8) 

Tabulka 10 Průměrné hmotnostní úbytky u pacientů bez pobytu 

 

 

 

 

 

2.4.1.3 Hodnocení 

Pacienti s pobytem dosahují výrazně vyšších maximálních hmotností než pacienti bez 

pobytu. Pacienti bez redukčního pobytu redukují 24 měsíců od operace 0,144 kg více 

než pacienti s pobytem, ale v konečném výsledku průměrně redukují o 15,407 kg 

z maximální hmotnosti do 24 měsíců od operace více než pacienti bez pobytu. 

Graf 6 Porovnání průměrných hmotnostních úbytku u pacientů s pobytem a bez 

 

U stejného vzorku 188 pacientů jsem dále hodnotila změny BMI. S pro lepší srovnání 
jednotlivých výsledků obou skupin, slouží Graf 8. 

 
BEZ POBYTU    (n = 133) 
Průměr Max Min Median 

maximální hmotnost (kg) 132,832 ± 26,109 229 84,5 128 
operační hmotnost (kg) 125,341 ± 22,792 200 82,7 122,2 
6 měsíců po operaci (kg) 102,348± 20,485 161,1 72 98,6 
12 měsíců po operaci (kg) 97,060 ± 18,559 145 68 93 
24 měsíců po operace (kg) 100,027± 18,291 146,2 71,8 98 
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2.4.2 Pacienti s pobytem 

Pacienti při pobytu snížili hodnotu BMI z maxima na operační hodnotu BMI o 7,992 
kg/m2. Po 6 měsících od operace se hodnota BMI snížila o 7,493 kg/m2. 12 měsíců od 
operace byla hodnota BMI nižší o 7,262 kg/m2. Dva roky od operace se snížila hodnota 
BMI o 7,857 kg/m2 od operačních hodnoty BMI a 15,849 kg/m2 se změnilo BMI 
z maxima na BMI 24 měsíců od operace. (viz tabulka č. 9) 

Tabulka 11 Změny BMI u pacientů s pobytem v průběhu 24 měsíců od operace 

 

 

 

 

2.4.2.1 Pacienti bez pobytu 

U pacientů, kteří pobyt neabsolvovali, průměrná hodnota maximálního BMI byla 
výrazně nižší než a pacientů s pobytem. Průměrná hodnota BMI mezi maximálním BMI 
a operačního BMI se snížila o 2,554 kg/m2. Výraznější snížení hodnot BMI následovalo 
6 měsíců po operaci, o 7,825. Po 12 měsících od operace se hodnota BMI snížila 
dokonce o 9,625 kg/m2. Dva roky od operace se snížila hodnota BMI 8,486 kg/m2. 
Z maximální hodnoty BMI došlo k poklesu za 24 měsíců od operace o 12,169 
kg/m2.(viz tabulka č. 10) 

Tabulka 12 Změny BMI u pacientů bez pobytu v průběhu 24 měsíců od operace 

 

 

 
 

 

 
S POBYTEM ( n = 55) 
Průměr Max Min Median 

maximální BMI (kg/m 2) 56,490 ± 11,478 96,875 38,974 54,362 
operační BMI  (kg/m 2) 48,498 ± 8,729 72,715 35,785 46,582 
BMI 6 měsíců po operaci (kg/m2) 41,005 ± 8,499 66,355 28,994 39,184 
BMI 12 měsíců po operaci (kg/m2) 40,236 ± 8,412 67,899 28,125 39,302 
BMI 24 měsíců po operace (kg/m2) 40,641 ± 9,035 72,142 26,265 38,640 

 
BEZ POBYTU    ( n = 133 ) 
Průměr Max Min Median 

maximální BMI (kg/m 2) 46,658 ± 7,227 71,622 32,198 45,914 
operační BMI  (kg/m 2) 44,104 ± 6,303 69,034 31,512 43,343 
BMI 6 měsíců po operaci (kg/m2) 36,279± 6,455 64,760 24,623 36,132 
BMI 12 měsíců po operaci (kg/m2) 34,489 ± 6,166 56,049 24,602 33,602 
BMI 24 měsíců po operace (kg/m2) 35,618± 6,441 52,344 24,567 35,508 
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Graf 7 Vývoj BMI u pacientů s pobytem a bez pobytu v horizontu 24 měsíců 

 

2.4.2.2 Hodnocení  

Pacienti absolvující redukční pobyt mají výrazně vyšší BMI než pacienti, kteří pobyt 

neabsolvují. Změna průměrných hodnot BMI z maxima na průměrné hodnoty BMI 24 

měsíců od operace je u pacientů s pobytem o 3,68 kg/m2 nižší než u pacientů bez 

pobytu. Naopak průměrná hodnota BMI u pacientů s pobytem a bez pobytu je ve 

srovnání hodnot operačního BMI a BMI  24 od operace, je u pacientů bez pobytu nižší o 

0,629 kg/m2 než u pacientů s pobytem. 

 
Jako další parametr k průkaznosti vlivu redukčních pobytů na redukci je tzv. % 

EWL, který vypovídá o tom, kolik průměrně % nadváhy zredukovali pacienti 
s redukčním pobytem a bez něj z maximální hmotnosti a z operační hmotnosti. 

2.4.3 Redukce % nadváhy z maximální hmotnosti 
Pacienti s pobytem před operací průměrně zredukovali  EWL o 22,406% své nadváhy, 

což je průměrně o 12,886 % více než u pacientů, kteří pobyt neabsolvovali. 6 měsíců od 

operace snížili pacienti s pobytem % nadváhy o 45,264 % z maximálního procenta 

nadváhy, což je pouze 1,339 % více než pacienti, kteří redukční pobyt neabsolvovali. Po 

12 měsících od operace byl rozdíl % EWL u pacientů s pobytem o 1,4 % vyšší než u 

pacientů bez pobytu. Celkově pacienti s redukčním pobytem zredukovali za 24 měsíců 

od operace 47,268 % ze své maximální nadváhy. Pacienti bez pobytu zredukovali ze své 

maximální nadváhy průměrně o 45,788 % za 24 měsíců od operace. Pacienti 

s redukčním pobytem snížili % EWL vůči své % EWL max. o 1,48 % více než pacienti 

bez pobytu. (viz tabulka č. 11) 
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Tabulka 13 Změny % EWL vůči maximu u pacientů s pobytem a bez pobytu 

 S POBYTEM BEZ POBYTU 
% EWL 100 100 
% EWL MAX-OP  22,406±13,435 9,52±14,054 
% EWL 6M-MAX 45,264±16,413 43,925±16,8 
% EWL12M-MAX 32,919±13,762 31,519±12,348 
% EWL 24M-MAX  47,268±19,065 45,788±23,135 

 

Graf 8 % EWL v časovém horizontu 24 měsíců vůči % EWL operační 

 
 

Tabulka č. 12 vyjadřuje, kolik procent nadváhy průměrně redukovali pacienti 

vůči průměrným hodnotám operačního EWL v horizontu 24 měsíců. Pacienti 

s pobytem průměrně snížili procento nadváhy vůči operačnímu % EWL o 

34,328 %, naopak pacienti bez redukčního pobytu snížili průměrně procento 

nadváhy ještě o 4,733 % více než pacienti bez pobytu. K lepšímu znázornění 

výše zmíněných faktů slouží Graf 10.  

Tabulka 14 % EWL u pacientů s pobytem a bez pobytu vůči operačnímu % EWL 

 S POBYTEM BEZ POBYTU 
% EWL  100 100 
% EWL MAX-OP  22,406±13,435 9,52±14,054 
% EWL 6M-OP 29,02±16,211 36,337±17,289 
% EWL12M-OP 32,67±19,848 43,895±20,956 
% EWL 24M-OP 34,328±21,287 39,061±24,796 
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Graf 9 % EWL v časovém horizontu 24 měsíců vůči % EWL max 

 

2.5 Diskuze  
K bariatrickým výkonům jsou indikováni pacienti s vyšší vstupní hmotnostní (viz 

tabulka č.3) a tím pádem i BMI (viz tabulka č.4), což potvrzuje hypotézu č.1. 

Bariatrická chirurgie z dlouhodobého hlediska zlepšuje prognózu života pacienta, jak 

jsem uváděla v teoretické části. Bariatrické operace nejen významně napomáhají 

k redukci hmotnosti, ale významně ovlivňují některá metabolická onemocnění, jako 

například diabetes mellitus II. typu, kdy může dojít až k remisi onemocnění. Důsledkem 

redukce hmotnosti se zmenší obvod pasu, což významně sníží kardiovaskulární riziko 

s tím spojené, zvýší se mobilita pacienta, postupně vymizí dušnost, posílí se psychický 

stav jedince a díky tomu se celkově zlepší kvalita jeho života. Bariatrické výkony 

napomáhají k dlouhodobé redukci hmotnosti a její stabilizaci. O tom svědčí graf 1, který 

demonstruje, že i po dvou letech od operace pacienti stále redukují svou hmotnost. U 

některých výkonů může dojít k malým nárůstům, což se týká převážně restriktivních 

výkonů, ať už z důvodu dietních chyb pacientů, kdy nerespektují vysokou energetickou 

denzitu u potravin v dobře tolerovatelném skupenství nebo nerespektují doporučené 

množství.  

Díky tabulkám č. 3 a 4 lze také vyvodit závěr, že hypotéza č. 2 se potvrdila. 

Tedy kombinované výkony jsou účinnější na redukci hmotnosti, což potvrdilo můj 

předpoklad. Nejvyšší hmotnostní úbytky, snížení hodnot BMI a snížení % EWL byli u 

pacientů, kteří podstoupili gastrický bypass. Průměrně o 52,748 % své nadváhy ze 

životního maxima zredukovali pacienti, kteří podstoupili gastrický v horizontu 24 

měsíců od operace. V absolutních číslech redukovali průměrně svou hmotnost o 54,86 

kg ze životního maxima a průměrně o 31,695 kg od své operační váhy.  Stále ale nejvíce 

prováděnými operacemi v bariatrické chirurgii jsou restriktivní výkony, ale i některé 
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restriktivní výkony mají velmi obdobné hmotnostní úbytky jako gastrický bypass. Jedná 

je o sleevegastrektomii. Po sleevegastrektomii zredukovali průměrně o 52,685 % své 

nadváhy za 24 měsíců od operace. V absolutních číslech to odpovídá redukci průměrně 

o 40,823 kg z maximální hmotnosti, od operační váhy snížili svou hmotnost průměrně o 

26,252 kg za 24 měsíců. 

 Myslím si, že jsou dva hlavní důvody, proč stále převládají restriktivní výkony 

nad kombinovanými popřípadě malabsorbčními. Prvním je, že restriktivní výkony jsou 

méně radikální a v případě neúčinnosti či komplikaci zdravotního stavu pacienta je lze 

konvertovat na výkony kombinované nebo malabsorbční. Druhým možným důvodem 

proč patří k nejprováděnějším výkonům  je, že restriktivní výkony jsou déle prováděné 

a data jsou sbírána z části retrospektivně, což dokládá fakt, že u biliopankreatické 

diverze a biliopankreatické diverze se zachovanou duodenální pasáží zvanou sleeve-

bypass, stále nejsou výsledky mapující hmotnostní úbytky v průběhu 6, 12 a 24 měsíců 

od operace.  

Hypotéza č.3 a č.4  spolu úzce souvisí. Pacienti, kteří před operací zredukují více 

kg, v konečném výsledku zredukují více než pacienti, kteří před operací svou hmotnost 

významněji neredukovali. Jde o to, že tito pacienti v porovnání s ostatními mají výrazně 

vyšší hmotnost a tudíž i BMI, proto je víc než žádoucí, aby zredukovali, co nejvíce ze 

své hmotnosti ještě před operací a tomu právě napomáhají redukční pobyty. K nim jsou 

indikovány pacienti s vysokým BMI. Ve sledovaném vzorku pacientů se jednalo o 

průměrné hodnoty maximálního životního BMI 56,490  kg/m2, které se jim mimo jiné 

pomocí pobytů podařilo snížit průměrně o 7,992 kg/m2 na průměrnou operační hodnotu 

BMI 48,498 kg/m2. Pacienti v druhé skupině, která redukční pobyt neabsolvovala, měli 

průměrné operační hodnoty BMI 44,104 kg/m2, což je ještě významně méně než 

pacienti s pobytem. Průměrné hodnoty jejich maximálního životního BMI v porovnání 

s druhou skupinou jsou výrazně nižší, průměrně 46,658 kg/m2. Tudíž závěr z toho lze 

vyvodit takový, že pacienti, kteří zredukují více svou hmotnost před operací, jsou 

pacienti, jejichž hmotnost je výrazně vyšší, a proto zredukují relativně více. Ale po 

operaci obě dvě skupiny pacientů s pobytem i bez pobytu redukují svou hmotnost téměř 

velmi podobně.  Jako velmi dobrý ukazatel této skutečnosti se prokázal EWL. Pacienti 

s redukčním pobytem po 24 měsících od operace průměrně zredukovali o 47,268 % 
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nadváhy ze svého životního maxima, což je o průměrně 1,48 % více než pacienti bez 

pobytu, kteří průměrně zredukovali 45,788 % své nadváhy vůči svému životnímu 

maximu. Pokud ale porovnáme EWL vůči operačnímu EWL, zjistíme, že pacienti 

s pobytem snížili průměrně EWL vůči operačnímu EWL o 34,328 % své nadváhy, což 

je o průměrně o 4,733 % méně než pacienti bez pobytu, kteří snížili EWL vůči 

operačnímu EWL průměrně o 39,061 % nadváhy. 

Jak bylo již výše zmíněno, z výzkumu vyplývá, že jsou k redukčnímu pobytu 

indikovaní pacienti s výrazně vyšším BMI, se kterým je spojená spousta rizik, které 

mohou výrazně zkomplikovat operaci, proto hlavním účelem redukčních pobytů, je 

redukovat hmotnost, aby došlo ke snížení rizik. Jedno z nejvýznamnějších rizik je 

steatóza jater. Při pobytu pacienti právě primárně redukují steatózu, což zamezí jejich 

zvýšené krvácivosti při manipulaci s nimi. Celkově dojde ke „zpevnění“ konzistence 

jaterního parenchymu, tudíž se s játry lépe manipuluje. Díky „zpevnění“ dojde i 

k relativnímu zmenšení jater a tím se zvýší operační prostor pro chirurga. 

 

3 ZÁVĚR 
Hlavním cílem této práce bylo prokázat signifikantní rozdíl v úbytcích hmotnosti u 

pacientů s redukčním pobytem a bez redukčního pobytu před bariatrickým výkonem. 

Bohužel, se tento cíl nepodařilo dostatečně prokázat, ale došla jsem k závěru, že 

k redukčním pobytům jsou indikováni pacienti s výrazně vyšší hmotností a BMI, za 

účelem snížení rizik před operací. Jinak pacienti s pobytem zredukovali o průměrně 

1,48 % více své nadváhy vůči svému maximu než pacienti bez pobytu. Naopak pacienti 

bez pobytu zredukovali průměrně o 4,733 % více své nadváhy vůči operačnímu EWL za 

24 měsíců od operace než pacienti s pobytem. Dále jsem zjistila, že nejvíce prováděné 

výkony jsou restriktivní výkony a to z celých 82 %, ale nejvíce účinné jsou výkony 

kombinované, tedy gastrický bypass, kdy průměrně pacienti zredukovali za 24 měsíců 

od operace 31,695 kg  a zredukovali průměrně o 52,748 % své nadváhy vůči maxima. 
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