
Abstrakt: 

Úvod: Bariatrická chirurgie se řadí mezi nejúčinnější metody léčby těžké obezity. Dnes je také 

potvrzen její vliv na kompenzaci chorob s obezitou spojených. Každého pacienta po bariatrickém 

zákroku je nutné pravidelně sledovat z důvodu rizika vzniku komplikací. Jednou z nich je také 

deficit vitamínů a některých mikronutrientů. Včasné zjištění a zahájení vhodné substituce ovšem 

riziko vzniku komplikací výrazně snižuje. 

Metody: Sledovali jsme výsledky pacientů po různých typech bariatrických zákroků (adjustabilní 

gastrické bandáži, sleeve gastrektomii, Roux-Y gastrickém bypassu). Zajímal nás především efekt 

jednotlivých výkonů na tělesnou hmotnost a hladiny některých mikronutrientů, vitamínů a 

hormonů. Nejvíce deficitem ohroženi jsou pacienti po Roux-Y gastrickém bypassu.   

Nashromážděná data jsme zpracovali a následně vyhodnotili. 

Výsledky: U všech typů výkonů došlo v období prvního roku po operaci k poklesu hmotnosti. 

V druhém roce už ale klesala hmotnost jen u pacientů, kteří absolvovali Roux-Y gastrický bypass. 

Tuto metodu jsme tedy vyhodnotili jako nejefektivnější v oblasti snižování hmotnosti ve 

dvouletém sledování. Sledovali jsme také hladiny vitamínů, některých mikronutrientů a hormonů 

po jednotlivých výkonech. Nedostatek vitamínu D se vyskytl u 95,65 % pacientů, deficit vitamínu E 

u 34,78 %, ve 26,09 % případů se objevil deficit vitamínů A a B12, v necelých 10 % případů se 

vyskytl nedostatek Fe a kyseliny listové a u 52,17 % pacientů po Roux-Y gastrickém bypassu byla 

zjištěna vysoká hladina parathomonu. Pacienti, kteří podstoupili sleeve gastrektomii, měli 

výsledky obdobné s rozdílem u parathormonu, jehož zvýšená hladina se vyskytla pouze u 7,14 % 

pacientů. Nejlépe dopadli pacienti po adjustabilní gastrické bandáži. Je pravdou, že u 86,36 % 

pacientů se sice vyskytl deficit vitamínu D a u necelých 5 % pacientů nedostatek vitamínu A a Fe, 

ovšem ostatní sledované mikronutrienty, vitamíny i hormony byly u všech pacientů v pořádku. 

Závěr: Z našeho výzkumu je patrné, že bariatrická chirurgie má vliv na snižování hmotnosti u 

pacientů trpících těžkou obezitou. Jako nejrizikovější pro deficit vitamínů se jednoznačně ukázal 

Roux – Y gastrický bypass, z vitamínů se ukazuje jako nejčastější deficit vitamín D. Kvalitní 

pooperační péče zahrnující mimo jiné sledování hladin vitamínů, některých mikronutrientů a 

hormonů u pacientů po bariatrickém zákroku je nutností. 
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