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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. 

Klíčová slova: obezita, bariatrické operace, adjustabilní gastrická bandáž, sleeve 

gastrektomie, Roux-Y gastrický bypass, vitamíny 



 

 

Abstract: 

Introduction: Bariatric surgery is the most effective methods of treatment of morbid 

obesity. Bariatric surgery has also the effect of compensation of diseases associated with 

obesity. Each patient after bariatric surgery should be monitored because of the risk of 

complications. One of them is the deficiency of micronutrients. Early initiation of 

substitution the risk of complications is significantly reduced. 

Methods: We followed patient outcomes after different types of bariatric procedures 

(adjustable gastric banding, sleeve gastrectomy, Roux-Y gastric bypass). We were 

interested in the effect of these procedures on body weight and levels of some 

micronutrients (vitamins A, B12, D, E, folic acid, iron and parathyroid hormone). The 

collected data were processed and analyzed. 

Results: All types of procedures were the positive effect for the weight loss during the first 

year. In the second year we have seen the weight loss only in patients who have undergone 

Roux-Y gastric bypass. This method was the most effective in reducing weight. We 

followed also the level of individual vitamins after surgery. Most at risk of deficiency are 

the patients after Roux-Y gastric bypass. Vitamin D deficiency occurred in 95,65 % of 

these patients, deficiency of vitamin E with 34,78 %, 26,09 % in the cases appeared 

deficiency of vitamins A, B12 , and in almost 10 % of cases occurred Fe deficiency and 

folate . For 52,17 % of patients after Roux-Y gastric bypass has been detected high levels 

Parathyroid hormone. Patiens, who underwent sleeve gastrectomy, had results similar to 

the difference in parathyroid hormone, the increased levels occurred only in 7,14 % of 

patients. Top fared patients after adjustable gastric banding. 86,36 % of patients were 

deficiency of vitamin D and less than 5% of patients deficient in vitamin A and Fe, but 

other micronutrients were in order. 

Conclusion: Our study have shown that bariatric surgery has an effect on weight reduction 

in patients with morbid type of obesity and quality of postoperative care including 

monitoring the levels of some micronutrients in patients after bariatric surgery is a must. 

Keywords: obesity, bariatric surgery, adjustable gastric banding, sleeve gastrectomy, 

Roux-Y gastric bypass, vitamins 
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1. Úvod 

V této bakalářské práci, která je rozdělena na část teoretickou a praktickou, jsme se 

zaměřili na bariatrické operace, které jsou nedílnou součástí komplexní léčby morbidní 

obezity. Teoretickou část jsem zpracovala na základě podkladů z aktuálních elektronických 

nebo tištěných zdrojů. V první části se zabývám otázkou obezity a v následující části 

popisuji problematiku bariatrických operací. 

Obezita patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější ovlivnitelná zdravotní rizika. Je 

to nemoc, kterou trpí několik milionů lidí po celém světě. I přesto, že preventivní programy 

zaměřené na boj s obezitou mají vzrůstající charakter, její prevalence stále stoupá. 

Bariatrická chirurgie je tématem aktuálním. Svými výsledky se řadí mezi 

nejefektivnější metody léčby vysoce obézních pacientů.  Díky ní dochází nejen 

k výraznému poklesu hmotnosti, který je u mnohých pacientů trvalý, ale i ke kompenzaci 

některých chorob s obezitou spojených. Dnes je již prokázaný vliv kvalitní předoperační 

přípravy a pooperační péče na dlouhodobé výsledky. Prostřednictvím nejrůznějších 

výzkumů jsou získávány cenné informace, které jsou užitečné pro další rozvoj tohoto 

oboru. 
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2. Obezita 

2.1 Problematika obezity v historii lidstva 

Obezita je nemoc. Nevyskytuje se pouze v dnešní moderní době, objevovala se již 

v éře paleolitu, o čemž nás mohou přesvědčit četné archeologické nálezy. Pohledy a názory 

na krásu se v průběhu vývoje lidstva měnily. Symbolem krásy byly v určité době typy 

zaoblené, které představovaly symbol hojnosti a plodnosti, ale svůj vrchol slávy dosáhly i 

typy vychrtlé a to především v 60. letech 20. století kdy byl vyznáván ideál štíhlosti a 

symbol krásy představovala modelka Twiggy, která svou hmotností 41 kg při výšce 170 

cm odpovídala pacientce s mentální anorexií. 

Již ve starověku věnovaly lékařské autority pozornost obezitě, poukazovaly na 

zdravotní rizika a objevovaly se i první návody na její léčbu. Lékaři dřívější doby se ovšem 

nezaobírali pouze problematikou obezity, ale ve 2. století popsal Galén také příznaky 

mentální anorexie. Od 18. století se objevovaly nové poznatky a teorie o obezitě. Některé 

z nich jsou dodnes aktuální. 

1760 – M. Flemyng poukazoval na sklon k obezitě v rodinách vzhledem k tomu, že ne 

všichni obézní jedí moc a ne všichni štíhlí jedí s mírou.  

1774 – A. Lavoisier definoval zákony termodynamiky, vypracoval metodu kalorimetrie, 

poukázal na význam spalování živin a položil základy moderního pojetí energetické 

rovnováhy organizmu.  

1793 – T. Beddoes vyslovil hypotézu, že obezita vzniká díky snížené oxidaci tuku.  

1836 – A. Quetelet definoval index tělesné hmotnosti.  

1850 – T. L. Chambers vypracoval kritéria pro hodnocení nadváhy srovnáním s normou 

získanou vyšetřením zdravých lidí. Obezitu charakterizoval jako zvýšené ukládání tuku 

v důsledku pozitivní energetické bilance. Při léčbě obezity doporučoval stravu s nízkým 

obsahem tuku a pohybovou aktivitu ve formě procházek. 

1864 – V. Bating publikoval dílo, Pojednání o otylosti určené veřejnosti, v němž popsal 

redukční dietu, kterou sestavil na základě rad lékaře W. Harveyho.  

1879 – Byla vyrobena první náhražka cukru, sacharin. 

Se zvyšujícím se výskytem obezity rostly také poznatky o tomto onemocnění. 

Začala být věnována větší pozornost zdravotním komplikacím obezity a díky výzkumům 

byl doložen význam distribuce tuku při výskytu kardiovaskulárních a metabolických 

komplikací obezity. Dvacáté století bylo převratné z hlediska léčby obezity. Bylo svědkem 

exploze redukčních diet, které ne vždy svým složením odpovídaly požadavkům 

racionálního redukčního režimu. Dále byl zaznamenán rozvoj farmakologické a 

chirurgické léčby. Od 60. let se stala součástí léčby behaviorální intervence, která 
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významně zlepšila dlouhodobou prognózu redukčního režimu a byla definována také úloha 

pohybové aktivity (Hainer, Kuneštová et al., 1997). 

 Dnes je již prokázán jak vliv faktorů prostředí, tak i významný vliv genetických 

faktorů, které s rozvojem obezity u daného jedince úzce souvisejí. 

2.2 Definice, klasifikace a typy obezity 

V současné době je obezita definována jako nadbytek tuku v organismu. 

V organismu žen tvoří podíl tuku normálně 25 – 30 %, v organismu mužů 20 – 25 % (Tab. 

1), (Svačina, 2008). 

Nejčastějšími ukazateli obezity jsou BMI a obvod pasu. Klasifikace obezity dle 

BMI se pohybuje v následujících hladinách. Nadváha je stanovena v rozmezí BMI 25–

29,9, obezita I. stupně (mírná) v rozmezí BMI 30–34,9, obezita II. stupně (střední) v 

rozmezí BMI 35–39,9 a III. stupeň obezity při BMI nad 40 (Tab. 2), (Obr. 1), (Veisová, 

2011). Dalším zmiňovaným ukazatelem obezity je obvodu pasu. Ten by neměl u žen 

přesáhnout rizikovou hranici 88 cm a u mužů hodnotu 102 cm. V případě překročení této 

hranice je vysoce zvýšené riziko vzniku metabolických a oběhových komplikací spojených 

s obezitou (Tab. 3). 

Tab. 1 Hodnocení nutričního stavu ve vztahu k množství tělesného tuku 

% tukové tkáně 

 muži ženy 

optimální nutrice 8-25 % 10-30 % 

malnutrice < 8 % < 10 % 

obezita > 25 % > 30 % 

Tab. 2 Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI se stanovením velikosti rizika komplikací obezity 
(WHO 1997) 

stupeň BMI (kg/m²) riziko komplikací 

podváha < 18,5 vysoké 

normální váha 18,5-24,9 průměrné 

nadváha 25-29,9 mírně zvýšené 

obezita I. stupně 30-34,9 střední 

obezita II. stupně 35-39,9 vysoké 

obezita III. stupně ≥ 40 velmi vysoké 
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Tab. 3 Riziko vzniku metabolických a oběhových komplikací spojených s obezitou hodnocené na 
základě distribuce tuku – obvod pasu v cm (podle WHO, 1997) 

obvod pasu (cm) nízké riziko zvýšené riziko vysoké riziko 

muži < 94 94-102 > 102 

ženy < 80 80-88 > 88 

Obr. 1 BMI graf 

 
Zdroj: http://www.indexbmi.info/cs/download/bmi-index-graf.pdf 

Obezitu lze dělit z hlediska příčin vzniku na primární a sekundární. Primární nebo 

také alimentární obezita vzniká v souvislosti s nerovnováhou energetické bilance. 

Podmínkou je převažující příjem energie nad výdejem. Na vzniku tohoto druhu obezity se 

podílí z endogenních faktorů především genetická predispozice, z exogenních vlivů pak 

složení a množství potravy. Oproti tomu sekundární typ obezity vzniká jako následek 

určitého onemocnění. Podíl tohoto typu obezity není vyšší než 5 % (Veisová, 2011). 

Podle místa ukládání tělesného tuku lze obezitu dělit na androidní a gynoidní. U 

mužů se vyskytuje převážně tzv. androidní obezita – typ jablko (Obr. 2), která se vyznačuje 

distribucí tuku v horní polovině těla, kde je hlavní komponentou viscerální tuk. Typicky se 

u tohoto typu obezity vyskytuje zvětšený obvod pasu. U žen je častější gynoidní obezita – 

http://www.indexbmi.info/cs/download/bmi-index-graf.pdf
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typ hruška (Obr. 2), která je charakteristická obezitou dolní části těla. Hlavní komponentou 

je zde podkožní tuk. U obou pohlaví se mohou vyskytovat oba typy obezity, ale převažuje 

typ podle pohlaví (Holeček, Rokyta, Vlasák, 2007). 

Obr. 2 androidní a gynoidní typ obezity 

 
Zdroj: http://www.hubnuti4you.cz/188-je-obezita-vas-problem.html 

2.3 Prevalence obezity na našem území a ve světě 

Obezita je onemocnění s významně vzrůstající prevalencí a incidencí, a to nejen ve 

vyspělých státech, ale i v zemích světa patřící mezi rozvojové. Prevalence obezity 

v Evropě se pohybuje v rozmezí 10 - 40 % a Česká republika zaujímá přední místa 

evropského žebříčku (Kalousková, Kuneštová, 2008). Z výzkumu, prováděném v letech 

2008 - 2009, ve kterém vzorek činil 2028 osob, vyplývá, že v České republice je celkem 23 

% dospělé populace trpící obezitou a 34 % osob s nadváhou (Matoulek, Svačina, Lajka, 

2010). 

Vysoká prevalence obezity v rozvojových zemích je důkazem ekonomického 

rozvoje, který s sebou přinesl zvyklosti západní civilizace včetně jídelníčku, rozvoje 

individuální dopravy apod. Zatímco v rozvojových zemích pozorujeme větší nárůst 

prevalence obezity ve městech, v Evropě se častěji setkáváme s vyšším výskytem obezity u 

venkovské populace. Je tomu tak především díky zakořeněným jídelním zvyklostem lidí 

žijících na vesnici, dále je zde nízká motivace k redukčnímu režimu a v neposlední řadě 

tento fakt také ovlivňuje nižší pohybová aktivita, zapříčiněná využíváním individuální 

dopravy, která je dnes neodmyslitelná z důvodu omezování veřejné dopravy do 

příměstských částí a obcí (Hainer, Kuneštová et al., 1997). 

http://www.hubnuti4you.cz/188-je-obezita-vas-problem.html
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2.4 Etiopatogeneze obezity 

Obezita je multifaktoriálně podmíněné metabolické onemocnění, ovšem základním 

etiologickým faktorem je převažující energetický příjem nad energetickým výdejem. 

Celkový příjem energie souvisí se složením stravy, tedy s poměrem základních živin, jejich 

druhem, s příjmem vlákniny a mikronutrientů, ale i alkoholu. Energetický výdej je 

ovlivněn řadou faktorů. Postprandiální termogeneze, klidový energetický výdej, pohybová 

aktivita a v neposlední řadě také kouření ovlivňuje energetický výdej ve smyslu jeho 

zvýšení. 

Za vznikem obezity může stát také působení některých druhů farmak. Existuje totiž 

celá řada léků, která ovlivňuje příjem potravy nebo působí na energetický výdej a ukládání 

nových tukových zásob (tyreostatika, některá antiepileptika, estrogeny apod.). 

 V dnešní době je již prokázáno, že také dědičnost souvisí se vznikem obezity. 

Dědičnost je zpravidla polygenního charakteru a podílí se na vzniku a rozvoji obezity 

přibližně z padesáti procent. Nikdy ovšem nechybí nepoměr mezi příjmem a výdejem 

energie. Monogenní obezity způsobené mutací jednoho genu patří mezi vzácná 

onemocnění a vyskytují se jen zřídka (Kalousková, Kuneštová, 2008). 

Mezi další predisponující faktory patří i nižší socioekonomické postavení a 

psychické alterace, jakými jsou např. deprese, úzkost, stres apod. V anamnéze obézního 

pacienta se velmi často setkáváme s opakovaným kolísáním tělesné hmotnosti. Také různá 

životní období, která se spojují se změnou jídelních a pohybových návyků, stojí za 

rozvojem obezity. Jsou jimi např. ukončení studia a následný nástup do zaměstnání, změna 

zaměstnání, založení rodiny, pracovní či rodinné problémy, zanechání sportu, odvykání od 

kouření, chronická onemocnění, úrazy nebo odchod do důchodu (Kalousková, Kuneštová, 

2008). Některé faktory ovlivňující vznik nadváhy a obezity shrnuje tabulka 4. 
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Tab. 4 Některé faktory ovlivňující vznik nadváhy a obezity 

biologické 

nemoci 
imobilizace 

farmakoterapie 
těhotenství, menopauza 

demografické 
věk 

pohlaví 
etnické vlivy 

enviromentální 

alkohol 
kouření 

fyzická inaktivita 
stravovací zvyklosti 

sociální 
vzdělání 

finanční situace 

2.5 Vyšetření obézních pacientů 

Anamnéza: V anamnéze obézního pacienta věnujeme pozornost výskytu obezity 

v rodině, porodní hmotnosti, vývoji hmotnosti v průběhu života, hmotnostním výkyvům a 

životnímu období, ve kterém došlo ke změně hmotnosti. Neměly by chybět informace o 

jídelních zvyklostech pacienta. Anamnéza fyzické aktivity v mládí i v průběhu života a 

v současnosti, stejně jako anamnéza kouření, poruch spánku a léčby medikamenty 

navozujících obezitu by měla být taktéž nedílnou součástí. Stanovujeme také motivaci 

pacienta, bez které je léčba většinou neúspěšná. 

Laboratorní vyšetření: Základní laboratorní vyšetření zahrnuje stanovení hladiny 

celkového cholesterolu, triacylglycerolů, HDL, LDL, glykémie, kyseliny močové, ALT, 

AST, ALP, bilirubinu, urey, kreatininu, iontů, rozbor moči a sedimentace, zhodnocení 

krevního obrazu. 

Vyšetření složení těla: Měřením složení těla se stanoví obsah tukové tkáně, 

beztukové tělesné hmoty, vody, kostních minerálů a dalších složek těla. Pro měření mohou 

posloužit následující metody (antropometrie, bioelektrická impedance, hydrodenzitometrie, 

pletyzmografie, duální rentgenová absorpciometrie, počítačová tomografie aj.), málokteré 

jsou v běžné praxi využívané pro jejich vysokou cenu a nízkou dostupnost (Hainer a 

kolektiv, 2011). Nejvyužívanějšími metodami jsou antropometrie a bioelektrická 

impedance. 

Zjišťování stavu energetické bilance: Energetická bilance je poměr mezi příjmem 

a výdejem energie. V případě, kdy je množství přijaté energie rovno množství energie 

vydané, je energetická bilance vyvážená. Při nevyváženém energetickém příjmu a výdeji, 

kdy příjem převažuje (tzv. pozitivní energetická bilance), je přebytečná energie uložena 

v podobě tukových zásob a zvyšuje se tělesná hmotnost. Jestliže je energetický příjem 
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nedostatečný, organismus využívá energii z vlastních zásob a tělesná hmotnost klesá (tzv. 

negativní energetická bilance). Ke zjištění energetického příjmu používáme rekapitulaci 

příjmu potravy v posledních 24 hodinách nebo záznam příjmu potravy v období 3 - 7 dnů, 

ale i dotazník na častost příjmu potravin (food frequency questionnaire), (Hainer a 

kolektiv, 2011). 

V případě, kdy trpí pacient obezitou III. stupně, by mělo být provedeno též 

genetické vyšetření k vyloučení monogenních nebo jiných známých geneticky 

podmíněných příčin, kterých je obezita III. stupně následkem. Součástí vyšetření jsou 

rovněž funkční testy, které charakterizují metabolický stav pacienta a komplikující 

onemocnění (orální nebo intravenózní glukózový toleranční test aj.), (Hainer a kolektiv, 

2011). 

2.6 Zdravotní rizika obezity 

Obezita je významnou příčinou morbidity, invalidity a mortality. Odborníci ji 

považují za jedno z primárních zdravotních rizik společnosti. Její zdravotní význam však 

podceňují jak laici, tak zdravotníci, jelikož obezita jako taková život jedince bezprostředně 

neohrožuje. Ovšem četnými zdravotními komplikacemi obezity je významně ovlivňována 

nemocnost, délka i kvalita života jedince trpícího touto nemocí (Hainer, Kuneštová et al., 

1997). Souhrn zdravotních rizik a komplikací spojených s obezitou uvádí tabulka 5. 
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Tab. 5 Přehled některých komplikací spojených s obezitou 

metabolické komplikace inzulinorezistence, poruchy metabolismu lipidů 

 

kardiovaskulární komplikace hypertenze, arytmie, cevní mozková příhoda 

tromboembolická nemoc 

respirační poruchy Pickwickův syndrom, Syndrom spánkové apnoe 

ortopedické komplikace onemocnění kloubů a páteře 

endokrinní poruchy 
hyperandrogenizmus, hypogonasizmus, 

snížená sekrece růstového hormonu 

gynekologické komplikace 
záněty, zvýšený výskyt karcinomu ovaria, prsu, 

cervixu dělohy, endometria, poruchy 

menstruačního cyklu 

gastrointestinální komplikace hiátová hernie, gastroesofageální reflex 

steatóza jater, cholelitiáza, pankreatitida 

kožní komplikace ekzémy, mykózy, strie, hirsutizmus 

psychosociální komplikace 
poruchy příjmu potravy, deprese, úzkost, 

společenská diskriminace 

2.7 Léčba obezity 

Léčba obezity by měla být komplexní, a proto používáme kombinaci metod. 

Dietoterapie, pohybová aktivita, behaviorální intervence, farmakoterapie, chirurgická 

léčba.  

V počátku kombinujeme dietní léčbu s pohybovou terapií a behaviorální intervencí. 

Pokud tento způsob léčby není účinný, volíme farmakologickou léčbu. K chirurgické léčbě 

se ubíráme až u těžších stupňů obezity s BMI přesahujícím 40 kg/m² (v některých 

případech i s BMI 35 - 39,9 kg/m²) a to až v případě, kdy selžou konzervativní postupy 

včetně farmakoterapie (Hainer, Kuneštová et al., 1997). 

Dietoterapie: Při zvolení tohoto léčebného postupu musíme znát pacientův 

dosavadní stravovací režim, který zjistíme z nejméně týden správně zapisovaného 

jídelníčku. Poté následuje konzultace s pacientem, při které se domluvíme na změně, 

kterou je ochoten podstoupit. Pro účinnou léčbu je nutné zredukovat 15 - 30 % 

dosavadního energetického příjmu. Další z možností je nasadit pacientovi 

nízkoenergetickou dietu. Tato dieta se ovšem zahajuje pouze u pacientů s obezitou vyššího 

stupně, kteří jsou hospitalizováni, pod dohledem lékaře a její délka by neměla přesáhnout 

tři týdny. Je indikována také před různými operačními výkony (bariatrické operace aj.). 
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Pohybová aktivita: Díky pohybové aktivitě je omezováno vytváření tukové tkáně. 

Napomáhá také k redukci jejího množství, zvyšuje celkový energetický výdej a hraje 

stěžejní roli při udržení dosaženého váhového úbytku. Příznivě ovlivňuje řadu 

metabolických komplikací. Snižuje u obézních osob inzulinovu rezistenci a 

hyperinzulinémii, přispívá ke snížení hypertenze, snížení hladiny triacylglycerolů a zvýšení 

hladiny HDL-cholesterolu. Důsledkem je snížení celkové mortality i mortality z 

kardiovaskulárních příčin.  

Behaviorální intervence: Cílem je změna ve smyslu odstranění nebo alespoň 

zmírnění chybných návyků ve stravování a fyzické aktivitě. 

Farmakoterapie: K dlouhodobé léčbě je indikován Orlistat.  

 Orlistat 

Je to derivát lipstatinu, produkt baktérie Streptomyces toxytricini. Inhibuje střevní 

lipázy v trávicím traktu, díky tomuto procesu je sníženo až o 30 % vstřebávání tuku 

z trávicí trubice (Sucharda, 2008). 

 Kombinace kofeinu a efedrinu 

Tzv. Elsinorké prášky. Tyto léky zvyšují energetický výdej. Doba léčby by neměla 

být delší než tři měsíce z důvodu vysoké návykovosti.  

Chirurgická léčba: Cílem léčby obezity je především zredukovat rizika zdravotních 

komplikací spojených s obezitou. K jejich významnému snížení i k poklesu mortality vede 

dlouhodobá redukce již o 5 - 10 %. Motivace pacienta je základním předpokladem úspěšné 

léčby. Důvody motivace jsou především společenské, zdravotní a estetické (Kalousková, 

Kuneštová, 2008). 

2.8 Prevence obezity 

Prevence obezity by měla začít již v prenatálním stádiu jedince. Dítě má mnohem 

vyšší riziko vzniku obezity, pokud jeho matka v průběhu těhotenství kouří, trpí nadváhou, 

obezitou nebo arteriální hypertenzí. V postnatálním období může být rizikovým faktorem 

vzniku obezity časný přechod na pevnou stravu.  

Prevence obezity by měla být vnímána komplexně, proto je její nedílnou součástí 

vedle správné a vyvážené stravy také pravidelná fyzická aktivita.  

Na prevenci obezity se v posledních letech klade větší důraz. I přesto má její 

prevalence vzrůstající charakter. Stojí za tím zřejmě sociokulturní a ekonomické 

podmínky, vedoucí ke špatným jídelním návykům a sedavému způsobu života. 
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Hlavním cílem prevence je zabránit vzniku obezity, opakovanému vzestupu váhy 

po redukci hmotnosti a vzestupu hmotnosti u obézních osob, které nejsou schopni 

hmotnost redukovat.  

Za nutnost považuji rozvahu při sestavování preventivních programů zaměřených 

na obezitu. V důsledku špatně prováděné prevence může docházet k opačnému efektu, tedy 

ke vzniku poruchy jídelního chování u rizikových skupin, jako jsou ženy a dívky mladších 

věkových kategorií. 
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3. Bariatrické výkony 

3.1 Historie bariatrické chirurgie  

V 50. letech 20. století, konkrétně v roce 1952, byl  Henriksonem proveden první 

bariatrický zákrok. Jednalo se o částečnou resekci tenkého střeva. V roce 1957 byl do 

chirurgické léčby obezity zaveden Paynem a Scottem jejunoileální bypass, který se ovšem 

dnes kvůli těžkým pooperačním malnutričním stavům nepoužívá (vstřebávání živin 

probíhalo jen v 45 centimetrů dlouhé části tenkého střeva). Později zkoušené metody byly 

zaměřeny spíše na samotný žaludek. První restriktivní operace na tomto orgánu měly 

zamezit příjímání velkého množství potravy. V roce 1966 byla Masonem zavedena metoda 

gastrického bypassu, která je využívaná dodnes. Mezi další zavedené výkony patřila 

gastroplastika Printena a Masona, která byla poprvé provedena v roce 1973. Nejprve byly 

publikovány zkušenosti s horizontální gastroplastikou, kterou ovšem za čas, rok 1980, 

vystřídala gastroplastika vertikální, a to z důvodu častého výskytu komplikací. Mezi 

nejradikálnější chirurgické výkony patřila biliopankreatická diverze, provedená 

Scopinarem roku 1975. Tento zákrok kombinuje resekci větší části žaludku a jejunoileální 

bypass. Dalším zákrokem používaným v bariatrické chirurgii byla gastrická bandáž, kterou 

v roce 1978 provedl Wilkinson. Problémem bylo špatné odhadování stažení kolem 

žaludku. Tento problém byl vyřešen zavedením silikonové adjustabilní bandáže Forsellem 

a Hallbergem, u které je možné měnit stažení žaludku prostřednictvím plnění balonku. 

Tento typ bandáže se používá i v současné bariatrické chirurgii a jako první na světě jej 

laparoskopicky provedl v rámci 1. chirurgické kliniky VFN tým prof. Frieda v roce 1992. 

V roce 1979 byl Wilkinsonem poprvé použit intragastrický balon, který sloužil pro 

zmenšení kapacity žaludku. Dalším bariatrickým výkonem, který je třeba zmínit, byl 

duodenální switch, který poprvé v roce 1988 provedl Hess a poté v roce 1996 

laparoskopicky Gagner. Jedná se o dvoufázový výkon. První část výkonu, tzv. tubulizace 

žaludku, se dnes provádí také jako samostatný výkon. Nejmladší a dodnes ještě stále 

neověřenou metodou je gastrická elektrostimulace, kterou zavedl Cigaina v roce 1992 

(Kasalický, 2007). 
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3.2 Současné metody bariatrické chirurgie 

V dnešní době se převážná část bariatrických operací provádí neinvazivní 

laparoskopickou technikou.  

Bariatrické výkony jsou různého druhu a liší se od sebe použitou metodou. Dnes 

jsou popsány metody tři. Restriktivní, zmenšující kapacitu žaludku, malabsorbční, 

vyřazující určitou část trávicího traktu ze své činnosti a kombinované, využívající obou 

zmíněných mechanismů (Fried, 2009). Metody budou podrobněji popsané v následující 

části práce. 

3.2.1 Adjustabilní bandáž žaludku 

Jedná se o restriktivní vratný výkon, který je aplikován především u pacientů, kteří 

mají problém s hladem, ale nedělá jim problém dodržovat stanovený redukční režim. 

Bandáž rozdělí žaludek na dvě části díky manžetě, která zaškrtí žaludek a vytvoří 

tvar přesýpacích hodin. Horní část žaludku je menší, proto pacientům pro vyvolání pocitu 

sytosti stačí omezené množství potravy. Poté se potrava uvolňuje do dolní části žaludku. 

Odtud pokračuje dále do střeva. Spojovací kanálek se může ucpat potravou, proto je nutné 

dodržovat režimová opatření (Hrubý et al., 2009). 

3.2.2 Sleeve gastrektomie 

Tento výkon řadíme též mezi restriktivní s tím rozdílem, že je nevratný. 

Doporučuje se pacientů, kteří spíše než chuť pociťují hlad. U tohoto druhu zákroku nejsou 

nutné tak striktní nároky na stravování jako u bandáže.  

Sleeve gastrektomií je žaludek zmenšen do tvaru úzké trubice. Tohoto tvaru se 

dosáhne seříznutím velkého zakřivení žaludku a sešitím zbývající části. Odstraněním 

velkého zakřivení, kde je produkován hormon ghrelin zodpovědný za pocit hladu, 

dosáhneme omezení tohoto pocitu (Hrubý et al., 2009). 
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3.2.3 Plikace 

Plikace je výsledným tvarem žaludku velmi podobná sleeve gastrectomii. Ovšem 

způsob, jakým výsledného tvaru dosáhneme, se liší. Velké zakřivení žaludku se u tohoto 

výkonu neodřezává, pouze se složí, sroluje a prošije. Stravovací nároky po tomto výkonu 

nejsou striktní jako u bandáže. 

Plikace patří mezi nejmladší výkony. Je vratný a z důvodu zmenšené plochy 

žaludku ji řadíme mezi výkony restriktivní (Hrubý et al., 2009). 

3.2.4 Roux-Y gastrický bypass 

Gastrický bypass řadíme mezi výkony kombinované a nevratné. Převažuje zde 

omezení potravy nad omezením vstřebaných látek. Zmenšením žaludku na malý objem a 

napojením na tenké střevo vedoucí potravu, docílíme menšího množství přijímané stravy, 

které pacientovi postačuje pro navození pocitu sytosti. Ze zbylé části žaludku vede druhá 

klička střeva, kterou prochází trávicí šťávy ze žlučníku a slinivky. Na své cestě se obě 

kličky zhruba po 1,5m spojí, dojde k promísení potravy s trávicími šťávami a k vstřebávání 

látek. 

U výkonů typu gastrického bypassu je nutné sledovat hladiny nutrientů. Tento 

zákrok zaručuje větší váhový úbytek ve srovnání s výše zmiňovanými (Hrubý et al., 2009). 

3.2.5 Biliopankreatická diverze se zachovanou duodenální pasáží 

BPD patří mezi výkony kombinované a je to výkon nevratný. Je zde zmenšen 

žaludek, který je napojen na tenké střevo, kterým poté prochází strava do dalších částí 

trávicího traktu. Duodenum se zachová, zbylá část žaludku je odstraněna. Duodenem 

prochází šťávy ze žlučníku a slinivky. Obě kličky střeva se na své cestě spojí, obsahy se 

smísí a dojde ke vstřebání látek. U tohoto výkonu dochází k omezení vstřebávání látek, 

které převažuje nad omezením množství přijaté potravy z důvodu kratší části střeva určené 

pro vstřebání živin. 

Tento výkon akceptuje občasné porušení redukčního režimu, je zde ovšem nutné 

sledovat hladiny nutrietů (Hrubý et al., 2009). 
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Tab. 6 Přehled metod bariatrické chirurgie 

RESTRIKTIVNÍ METODA OBRÁZEK 

Adjustabilní gastrická bandáž 

 

Sleeve gastrektomie 

 

Plikace 

 
KOMBINOVANÁ METODA  

Roux-Y gastrický bypass 

 

Biliopankreatická diverze se zachovanou 

duodenální pasáží 

 
Zdroj: http://vstj.cz/?pg=banding&co=typy_vykonu 

3.3 Indikace a předoperační příprava u bariatrických operací 

Indikační proces je velmi důležitým okamžikem. Podílí se na něm tým odborníků a 

každý z nich určuje indikační kritéria. Tým se skládá z obezitologa, chirurga provádějící 

bariatrické výkony, klinického psychologa, anesteziologa a nutričního terapeuta (Fried, 

2009). Neměli bychom opomenout ani samotného pacienta. Bez jeho spolupráce by každá 

z operací tohoto typu ztrácela význam. Bariatrickou operaci je dobré zvážit, pokud vidíme, 

že má pacient problém s dodržováním nastavených pravidel, tedy že nehubne nebo 

http://vstj.cz/?pg=banding&co=typy_vykonu
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dlouhodoběji neudrží hmotnost ani při odpovídající nechirurgické léčbě (Fried et al., 

2007). Indikační kritéria jsou následující: 

 Věk 18 - 60 let (zákroky je možné provádět i u dospívajících a pacientů nad 60 let, 

pokud by byly přínosem a výrazně by změnily zdravotní stav pacienta), 

 BMI ≥ 40 kg/m² nebo 35 - 40 kg/m² (pokud by se po snížení hmotnosti způsobené 

operací zlepšily komplikace spojené s obezitou - metabolické poruchy, 

závažná kloubní onemocnění, kardiorespirační choroby, závažné 

psychologické problémy způsobené obezitou). 

Každé bariatrické operaci musí předcházet interdisciplinární předoperační 

vyšetření. Pacient musí být před zákrokem edukován ve smyslu změn ve stravování, které 

musí po operaci nastat. Dále by měl být pacient informován o rizicích, důsledcích a 

výhodách bariatrické operace, kde nesmí být opomenuta ani informace o nutnosti 

celoživotního sledování. Součástí předoperačního vyšetření je také úprava léčby 

doprovázejících onemocnění z důvodu snížení rizika chirurgického výkonu. Nutností je 

také posoudit motivaci a ochotu pacienta spolupracovat i po provedení zákroku. Pacientovi 

musí být poskytnut informovaný souhlas, jehož podepsáním potvrzuje, že byl dostatečně 

informován ve všech směrech (Fried et al., 2007). Nedílnou součástí každého 

předoperačního vyšetření je posouzení celkového zdravotního a výživového stavu pacienta 

(laboratorní testy, EKG, RTG snímek hrudníku, sonografie břicha krátce před operací 

z důvodu vyloučení cholecystolitiázy a zjištění velikosti levého jaterního laloku, 

gastroskopie je nezbytností u gastrického bypassu, ale je doporučována před všemi 

bariatrickými operacemi), (Kasalický, 2007). Pro podrobnější posouzení zdravotního stavu 

pacienta je v některých případech třeba zařadit i další vyšetření. Tato doplňková vyšetření 

se zaměřují na přítomnost syndromu spánkové apnoe, plicní funkce, metabolická a 

edokrinní onemocnění, onemocnění žaludku a jícnu, tělesné složení a kostní denzitu (Fried 

et al., 2007).  

Ne vždy je pacient plně odhodlán a správně motivován k bariatrickému výkonu. 

V takových případech je přínosem navštívit sezení banding klubu, které se koná každý 

první čtvrtek v měsíci v Charvátově sále III. interní kliniky VFN. Na tomto sezení si 

pacienti vzájemně předávají své zkušenosti s operací, s režimem, který je nutný po zákroku 

dodržovat atd. Jsou zde přítomni jak pacienti, kteří již bariatrickou operaci prodělali, tak ti, 

kteří se na ni teprve chystají. Na každém sezení je přítomen také lékař, psycholog a 

nutriční terapeut. S nimi je možné prodiskutovat veškeré nejasnosti a pochyby, týkající se 

této problematiky. 
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3.4 Kontraindikace bariatrických výkonů 

Výskyt kontraindikací by výrazně ovlivnil úspěšnost výkonů tohoto typu. Proto 

provádíme důkladnou anamnézu, díky které zjistíme, zda se u pacienta kontraindikace 

vyskytují nebo nikoli. Zaměřujeme se především na dosavadní doložitelnou 

obezitologickou péči a ochotu pacienta být dlouhodobě sledován. Dále zjišťujeme, jestli 

pacient netrpí depresemi nebo poruchou osobnosti. Významnými kontraindikacemi jsou 

také abúzus alkoholu, drogová závislost, sekundární obezita a gravidita. V neposlední řadě 

se zajímáme o pacientovu schopnost pečovat o sebe bez dlouhodobé pomoci rodiny nebo 

sociálních pracovníků (Fried et al., 2007).  

3.5 Režim po bariatrickém výkonu a změny ve stravování 

Dodržování určeného režimu po bariatrické operaci je nutností. V opačném případě 

mohou nastat vážné komplikace. Režim i stravovací změny se liší podle zvolené metody a 

jak jsem již zmiňovala, po bandáži žaludku jsou nejpřísnější. Hlavními důvody jsou 

především aplikovaná manžeta, které způsobí zúžení části žaludku, kde může dojít 

k ucpání potravou a několikrát zmenšený objem žaludku, který vyžaduje výrazně menší 

porce. 

 První den po zákroku přijímá pacient pomalu a po malých doušcích pouze vodu a 

neslazený čaj. Druhý až šestý den zařazujeme tekutou stravu ve formě vývarů, jogurtových 

nápojů, proteinových nápojů nebo ovocné a zeleninové šťávy. Platí zde podobné pravidlo, 

pomalu a po malých dávkách, kde jedna dávka by neměla přesáhnout objem 200 ml. 

Sedmý až třináctý den přechází pacient stravu kašovitou. Tato strava by měla být upravena 

pomocí mixéru nebo struhadla do požadované konzistence. Nevhodné jsou potraviny 

obsahující vlákna (květák, pór, chřest, zelené fazolky atd.), dále ovoce obsahující zrníčka, 

tuhá masa, pochutiny aj. Nemělo by dojít k mísení jídla a pití, proto je vhodné se napít po 

malých doušcích 15 minut před jídlem. Po uplynutí dvou týdnů od prodělané operace 

přichází na řadu nízkoenergetická šetřící dieta. Pacient musí také dbát na dostatečné 

rozkousání potravy a příjem neslazených nápojů mezi jídly. Je to preventivní opatření, 

které zabraňuje přeplnění žaludku a následnému zvracení.  
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3.6 Vliv bariatrických operací na tělesnou hmotnost 

Všechny typy bariatrických operací mají vliv na pokles tělesné hmotnosti. Každá 

z nich ji ovšem ovlivňují v jiné míře. Je to především tím, že u restriktivních výkonů 

dochází pouze ke zmenšení plochy žaludku, kdežto u výkonů kombinovaných dochází 

navíc k omezenému vstřebávání živin. Proces omezeného vstřebávání živin s sebou přináší 

jak svá pozitiva, tak i negativa, mezi která bych mimo jiné zařadila deficit vitamínů a 

minerálů (B12, kyselina listová, A, D, E, K, železo, zinek, selen atd.) (Donadelli et al., 

2012). 

Sledováním EBWL nebo EBMIL dosáhneme poznatku o stupni úspěšnosti nebo 

selhání léčby. U bariatrických zákroků se EBWL pohybuje okolo 55,9 %, a to v případě, 

kdy nebereme ohled na metodu a čas. Pokud tyto parametry zohledníme, jsou průměrné 

výsledky do dvou let od operace 53,8 % a po více než dvou letech je EBWL 59 % 

(Kasalický, 2012). Dle výsledné hodnoty EBWL nebo EBMIL se na první místo řadí 

metody kombinované, poté následují metody restriktivní (Kasalický, 2007).  

Bariatrická chirurgie ovšem neřeší pouze váhový úbytek a pozitivní kosmetický 

efekt. Hraje nezastupitelnou roli v prevenci a léčbě komplikací spojených s obezitou, které 

jsou mnohdy život ohrožující (Kasalický, 2007). Výrazně bych zde pozdvihla efekt 

bariatrické chirurgie v léčbě diabetu. Úspěšnost léčby se odvíjí od zvolené operační 

metody. Nejlepších výsledků bývá dosaženo po BPD (až 95% úspěšnost), následuje 

gastrický bypass s úspěšností 80,3 %, sleeve gatsrectomie 75,8 % a adjustabilní gastrická 

bandáž nese 56,7% úspěšnost (Kasalický, 2012). Z výsledných hodnot vyplývá, že nejvyšší 

úspěch v léčbě diabetu mají stejně jako u vlivu na tělesnou hmotnost kombinované 

metody. Dodnes ale nejsou zcela objasněny všechny mechanismy, vedoucí k vymizení 

diabetu po bariatrickém zákroku (Vrbíková, Šrámková, Hainer, 2010). Změnu ve smyslu 

úplného vymizení nebo zlepšení pociťují také pacienti s hypertenzí, hyperlipidémií či 

s obstrukční spánkovou apnoe (Buchwald et al., 2004). 

3.7 Vliv bariatrických operací na vstřebávání vitamínů 

Po provedené bariatrické opraci se u pacientů velice často setkáváme s deficitem 

mikronutrintů. V této kapitole bych se zaměřila především na deficit vitamínů, který byl 

také předmětem výzkumu.  

Deficit vitamínu B12 vzniká především z důvodu omezené tvorby vnitřního faktoru 

tvořeného v antru žaludku. Vnitřní faktor je potřebný pro následné vstřebávání vitamínu 

B12 v terminálním ileu. Dalším faktorem, způsobující deficit tohoto vitamínu, je omezený 

přísun živočišných bílkovin (z důvodu intolerance apod.), ze kterých se působením pepsinu 
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a žaludečních kyselin vitamín uvolňuje. V neposledních řadě se na tomto deficitu podílí 

také snížená žaludeční sekrece, omezující štěpení vitamínu z proteinů. Abychom předešli 

komplikacím, je nutné pacienta dlouhodobě sledovat a v případě potřeby zavést vhodnou 

suplementaci (Shankar, Boylan, Sriram, 2010). 

S nedostatkem vitamínu B12 v organismu souvisí také deficit kyseliny listové. Její 

deficit vzniká také při nedostatečném přívodu potravou. Následkem je megaloblastová 

anémie, trombocytopenie aj. (Shankar, Boylan, Sriram, 2010). 

Po bariatrickém výkonu se setkáváme i s nedostatkem vitamínu B1 (thiaminu), který 

se nejlépe vstřebává v kyselém prostředí horní části duodena. Deficit thiaminu vzniká 

především po dlouhodobém zvracení v důsledku ztráty určitého množství kyselého 

žaludečního obsahu nebo při nedostatečném tvoření žaludečních šťáv kyselého charakteru, 

ale také při nedostatečném příjmu potravy (Shankar, Boylan, Sriram, 2010). 

U pacientů se velmi často stýkáme s deficitem vitamínu D. Místem pro vstřebávání 

je jejunum a ileum. Při použití kombinované metody u bariatrického zákroku je do těchto 

částí trávicího taktu výrazně zasáhnuto a právě tento jev způsobí zmiňovaný deficit, který 

může zapříčinit demineralizaci kostní tkáně a s ní spojené komplikace (Shankar, Boylan, 

Sriram, 2010). 

Nedostatečné vstřebávání vitamínu A je důsledkem malabsorbce lipidů, 

nedostatečného příjmu lipidů v rámci nízkoenergetické diety, ale i samotným omezeným 

příjmem potravin bohatých na vitamín A (Shankar, Boylan, Sriram, 2010). 

Dalšími vitamíny, u kterých můžeme zaznamenat jejich deficit z důvodu 

malabsorbce lipidů, a proto je nutné jejich hladinu sledovat a v případě potřeby zavést 

suplementaci, jsou poslední z řady vitamínů rozpustných v tucích, a to vitamín E a vitamín 

K. Prozatím ovšem nebyly zpozorovány žádné klinické projevy tohoto deficitu (Shankar, 

Boylan, Sriram, 2010). 
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4. Výzkum 

Efekt bariatrických výkonů na pokles hmotnosti a nutnost substituce vitamínů. 

4.1 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo monitorování vývoje tělesné hmotnosti a vitamínů u 

pacientů po bariatrické operaci, kteří jsou výrazně ohroženi vznikem vitamínového 

deficitu. 

4.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že u pacientů po bariatrickém výkonu s využitím 

kombinované metody bude hmotnostní pokles v průběhu dvou let vyšší.  

H2: Domníváme se, že v průběhu prvních dvou let po operaci bude hmotnost klesat 

u všech typů výkonů. 

H3: Předpokládáme, že po uplynutí dvou let od prodělané bariatrické operace, 

klesne u pacientů hladina HbA1c nejméně o jedno procento. 

H4: Předpokládáme, že deficit vitamínů D a B12 bude nejčastěji se vyskytujícím. 

4.3 Metodologie výzkumu 

Výzkum k této bakalářské práci probíhal ve VFN na oddělení endokrinologie a 

metabolismu 3. interní kliniky. Jednalo se jak o výzkum kvalitativní, jehož výsledky jsme 

zpracovali do podoby kazuistiky, tak i výzkum kvantitativní. Pro získání dat, která byla 

součástí kvantitativního výzkumu, jsme použili metodu pozorování. Sledovali jsme vývoj 

tělesné hmotnosti,  glykovaného hemoglobinu a vybrané mikronutrienty u pacientů, kteří 

podstoupili bariatrickou operaci. K získání výsledků týkajících se vývoje tělesné hmotnosti 

jsme vyhodnotili 131 osob s průměrným věkem 47,2 ± 9,4 roku. Z důvodu malého počtu 

subjektů ve skupině plikace žaludku a BPD jsme do výzkumu zařadili pouze některý typy 

výkonů (AGB, SG a LRYGB). Ostatní byly vyřazeny. Váhový úbytek byl z důvodu 

přehlednosti přepočítán na EBWL a EMBIL, právě tyto ukazatele lépe charakterizují 

výsledky Při vyhodnocování stavu mikronutrientů (vitamín A, vitamín D, vitamín E, 

kyselina listová, vitamín B12, železo a parathormon) jsme použili výsledky 123 osob. 

Pacienti docházeli na kontroly, při kterých podstupovali rozbor krve, měření, vážení a 

konzultaci s obezitologem, v pravidelných intervalech, a to jeden měsíc po operaci, 
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v prvním roce každé tři měsíce, ve druhém roce jednou za šest měsíců a dále jednou ročně. 

Všechna získaná data jsme vyhodnotili a pro přehlednost zobrazili do tabulek a grafů.  

 

 

4.4 Výsledky 

Tabulka 7 znázorňuje typy výkonů, které pacienti mohou ve VFN v Praze na 

oddělení chirurgie podstoupit. Z tohoto přehledu je zřejmé, že při výběru typu výkonu je 

kladen důraz na věk (viz Graf 1), váhu (viz Graf 2), ale i další parametry, které tabulka 

neznázorňuje (schopnost dodržování nastaveného pooperačního režimu apod.). 

Tab. 7 Charakteristika souboru 

Výkon Nejvyšší váha (kg) 
Nejvyšší BMI 

(kg/m2) 

Věk v době 

operace 

Váha v době 

operace 

AG (n=65) 135,8 ± 25,2 47,9 ± 6,8 45,0 ± 10,9 129,0 ± 24,5 

SG (n=62) 140,9 ± 34,5 48,9 ± 10,1 43,8 ± 9,6 126,3 ± 21,8 

Pl (n=28) 132,6 ± 27,4 45,7 ± 6,8 49,5 ± 11,3 121,5 ± 22,4 

LRYGB (n=23) 162,8 ± 29,9 60,0 ± 11,5 49,7 ± 13,5 139,6 ± 20,2 

BPD (n=6) 143,1 ± 24,8 51,1 ± 12,4 48,2 ± 9,0 140,4 ± 25,3 

Graf 1 Věk v době operace 
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Graf 2 Váha v době operace 
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Tabulka 8 je zaměřená na vývoj parametrů (hmotnost, BMI, % EBWL, % EBMIL) 

v období dvou let od prodělané bariatrické operace. Pozorujeme zde výrazné rozdíly mezi 

výsledky pacientů, kteří podstoupili operaci s využitím restriktivní metody a výsledky 

pacientů, u kterých byla při zákroku použita kombinovaná metoda. 

Výsledky BMI jsme získali vydělením hmotnosti jedince druhou mocninou jeho 

výšky. 

Pro výpočet % EBWL jsme použili vzorec. % EBWL = (hmotnost před operací -

současná hmotnost) / (hmotnost před operací - ideální hmotnost) x 100. Kde ideální 

hmotnost pacienta je stanovena jako hmotnost odpovídající BMI 22,5 kg/m2 při jeho 

výšce. 

% EBMIL jsme získali také výpočtem vzorce. % EBMIL = (BMI před operací - 

současné BMI) / (BMI před operací - 25) x 100 
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Tab. 8 Dvouleté výstupy pacientů po bariatrické operaci 

Hodnota 
Doba AB ± SD SG ± SD LRYGB ± SD 

Hmotnost (kg) 

Operační 129,0 ± 24,5 126,3 ± 21,8 139,6 ± 20,2 

1/2 roku 110,2 ± 20,2 102,5 ± 21,8 115,5 ± 22,8 

1 rok 106,6 ± 23,136 97,3 ± 20,4 110,4 ± 24,1 

2 roky 107,7 ± 17,8 100,1 ± 21,4 107,9 ± 27,3 

BMI (kg/m²) 

Operační 45,518 ± 6,932  44,036 ± 5,4 51,9 ± 9,2 

1/2 roku 40,0 ± 6,4 35,8 ± 6,2 42,7 ± 9,8 

1 rok 38,5 ± 6,8 33,7 ± 6,0 41,9 ± 10,1 

2 roky 39,4 ± 5,9 34,9 ± 6,7 41,2 ± 11,5 

% EBWL 

Operační 0 0 0 

1/2 roku 22,0 ± 17,2 40,3 ± 16,1 33,6 ± 14,9 

1 rok 28,7 ± 23,5 48,8 ± 19,6 39,4 ± 16,7 

2 roky 23,7 ± 24,2 45,2 ± 22,3 43,1 ± 20,7 

% EBMIL 

Operační 0 0 0 

1/2 roku 23,1 ± 24,9 46,3 ± 19,1 38,1 ± 18,6 

1 rok 31,3 ± 28,5 55,9 ± 22,9 43,94 ± 19,2 

2 roky 25,1 ± 29,2 51,7 ± 25,8 47,3 ± 22,7 
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Graf 3 znázorňující vývoj tělesné hmotnosti v období dvou let zobrazuje skutečnost, že 

v námi zkoumaném souboru pacientů jsme kontinuální pokles hmotnosti trvající dva roky 

zaznamenali pouze u pacientů po LRYGB. U zbylých dvou typů výkonů (AGB a SG) váha 

po prvním roce začala mírně stoupat. 

Graf 3 Vývoj hmotnosti dle typu operace do dvou let 
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Graf 4 Procentuální výskyt glykovaného hemoglobinu v průběhu dvou let 
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Graf 5 znázorňuje, u kolika procent sledovaných pacientů se objevil deficit 

sledovaných vitamínů. Právě na tomto grafu je dobře viditelné vysoké riziko vzniku 

deficitu vitamínu D. Ten se vyskytl u 91,06 % pacientů. Další v pořadí je vitamín E, jehož 

nedostatek jsme zaznamenali u 20,33 % pozorovaných pacientů. Za vitamínem E jsou 

v pořadí vitamín A, následuje vitamín B12 a za ním železo. Nejnižší výskyt jsme 

zpozorovali u kyseliny listové, jejíž deficit se objevil pouze u 4,88 % pacientů. 

Graf 5 Častost výskytu deficitu vitamínů u pacientů bez ohledu na typ výkonu 
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Grafy 6, 7 a 8 znázorňují stejnou problematiku, tedy u kolika procent pacientů se 

vyskytl nedostatek určitého námi zkoumaného mikronutrientu, ovšem s jedním rozdílem. 

Následující grafy jsou již rozděleny dle typu výkonu. Z těchto grafů je zřejmé, že nejméně 

deficitem ohrožená je skupina pacientů po AGB. Naopak u pacientů po LRYGB je výskyt 

nedostatku vitamínů a některých mikronutrientů častý, zvláště pak vitamínů D, E a 

vitamínu A. 

Graf 6 Častost výskytu deficitu vitamínů u pacientů po adjustabilní gastrické bandáži 
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Graf 7 Častost výskytu deficitu vitamínů u pacientů po sleeve gastrektomii 
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Graf 8 Častost výskytu deficitu vitamínů u pacientů po Roux-Y gastrickém bypassu 
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Na základě námi zjištěných výsledků je závěr týkající se hypotéz následující: 

H1: Předpokládáme, že u pacientů po bariatrickém výkonu s využitím 

kombinované metody bude hmotnostní pokles v průběhu dvou let vyšší – se 

potvrdila. 

H2: Domníváme se, že v průběhu prvních dvou let po operaci bude hmotnost klesat 

u všech typů výkonů – neplatí. 

H3: Předpokládáme, že po uplynutí dvou let od prodělané bariatrické operace, 

klesne u pacientů hladina HbA1c nejméně o jedno procento – se potvrdila. 

H4: Předpokládáme, že deficit vitamínů D a B12 bude nejčastěji se vyskytujícím – 

neplatí. 
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Kazuistika 

Muž 60 let, výška 180 cm, váha 121 kg, BMI 37,4 kg/m². Celoživotní kuřák, kouří 

45 let 15-20 cigaret. Alkohol pije pouze příležitostně. V rodině žádná dědičná onemocnění. 

Pacient je zdráv. Netrpí dokonce žádným onemocněním, které by bylo důsledkem obezity. 

V průběhu mládí vrcholově sportoval (veslování), poté se věnoval atletice. Po 

ukončení střední školy se stal námořníkem. Tuto profesi provozoval téměř dvacet let. 

V roce 1995 změnil zaměstnání a stal se počítačovým technikem. To byla chvíle, kdy 

pacient zaznamenal nejvyšší vzestup své hmotnosti. S úbytkem tělesné aktivity v důsledku 

sedavého zaměstnání kila stoupala až na výsledných 192 kg (rok 2008). Pacient se poté 

odhodlal k dietě (zmenšil porce, omezil tuky a cukry) a pohybové aktivitě, kterou 

dodržoval a váha proto klesla na 172 kg.  

Při preventivní prohlídce (rok 2008), kterou pacient pravidelně postupuje každý 

rok, mu byla praktickým lékařem nabídnuta bariatrická operace, která se uskutečnila 

v srpnu stejného roku. Jednalo se o adjustabilní gastrickou bandáž. Ta ovšem nebyla příliš 

úspěšná a to především z důvodu nedůkladné předoperační přípravy. Pacientova vůle byla 

ovšem silná. Započatý boj s nadbytečnými kily nevzdal a tři měsíce po zákroku začal na 

internetu hledat odborníky, kteří by mu mohli v jeho situaci pomoci. Tímto se dostal až 

k MUDr. Matoulkovi, kterým byl vyšetřen. Poté docházel na pravidelné kontroly a 

konzultace na 3. interní kliniku VFN. Je sice pravdou, že po dvou letech od prodělané 

bandáže pacient snížil svou váhu na 135 kg, poté ale váha začala opět pomalu stoupat 

v důsledku uvolněné bandáže. Na I. chirurgické klinice VFN mu proto v roce 2013 byla 

provedena druhá bariatrická operace, tentokrát se jednalo o gastrický bypass. Zde už 

předoperační příprava proběhla, pacient byl edukován o všech rizicích, o stravovacím 

režimu, měl možnost konzultací s psychologem atd. Dva týdny před operací byl pacient 

hospitalizován na VLCD dietu (energetický příjem 600 kcal/den). Operaci podstoupil se 

152 kily. Každých šest měsíců dochází na pravidelné krevní odběry, které včas zjistí 

případný deficit vitamínů a minerálů.  Pacientovi byl v roce 2013 zjištěn deficit vitamínu D 

a Fe, proto byla zahájena substituce.  

V lednu 2014 podstoupil plastickou operaci břicha, díky které byla odstraněná 

veškerá přebytečná kůže. Nyní se cítí dobře. Je odhodlaný a cílevědomý. Mezi další 

pacientovi cíle patří snížení hmotnosti ještě o alespoň 5 kg a také chce opět začít 

s pohybovou aktivitou v Rekondičním centru. 
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5. Diskuze 

Kvantitativní výzkum 

Ve výzkumné části jsme se zabývali otázkou, jaký vliv má bariatrická chirurgie na 

pokles hmotnosti a dále jsme řešili problematiku týkající se nedostatku vitamínů a 

některých mikronutrientů.  

Domnívám se, že výsledky týkající se poklesu hmotnosti nejsou nijak ovlivnitelné 

počtem sledovaných pacientů. V případě rozsáhlejšího vzorku pacientů by dle mého 

názoru byly výsledky obdobné. To ovšem nemohu tvrdit v případě sledování deficitu 

vitamínů, některých mikronutrientů a hormonů. Zde bychom v případě zkoumání širšího 

spektra pacientů mohli dosáhnout výsledků rozdílných.  

Pacienti po jakémkoli typu bariatrického zákroku by neměli riskovat a své zdraví si 

hlídat. V důsledku nekompenzovaných deficitů vitamínů a některých mikronutrientů, které 

vznikají z důvodu zanedbávání kontrolních vyšetření, může být výrazně ohrožen zdravotní 

stav pacienta. Proto by měl ve svém vlastním zájmu každý pacient pravidelně docházet na 

kontrolní krevní testy. 

V rámci výzkumného šetření jsme potvrdili hypotézu (H1), tedy že u pacientů, kteří 

podstoupili bariatrickou operaci s použitím kombinované metody byl pokles hmotnosti 

v průběhu dvou let od operace výraznější. Je tomu ta především proto, že po těchto typech 

výkonů je redukován příjem potravy z důvodu zmenšení žaludku a dále je omezená 

resorpce živin. Dalším faktorem, působícím na vyšší efektivnost při snižování hmotnosti je 

bezesporu i celoživotní nebo pooperační intolerance některých potravin, které musí pacient 

ze svého jídelníčku vyřadit.  

Hypotéza (H2) se vyvrátila. Kontinuální pokles hmotnosti v průběhu dvou let nastal 

pouze u pacientů, u kterých byla použita kombinovaná metoda (LRYGB). U zbylých dvou 

zkoumaných metod (AGB, SG) měla hmotnost pacientů klesající charakter pouze v prvním 

roce od operace, poté začala opět mírně narůstat. Opětovný nárůst hmotnosti byl především 

následkem porušování stanoveného režimu, který pacienti po bariatrickém zákroku musí 

striktně dodržovat. Dále je nutné zařadit vhodnou fyzickou aktivitu, která by měla být 

nedílnou součástí života každého jedince. Nejen pacienti po bariatrické operaci, ale i široká 

veřejnost, velmi rádi využívají služeb Rekondičního centra v Salmovské, kde jsou v rukách 

odborníků, kteří jim individuálně nastaví pohybovou aktivitu tak, aby byla co nejúčinnější. 

Hypotéza (H3) se potvrdila. Hladina glykovaného hemoglobinu se dva roky po 

bariatrickém zákroku skutečně zlepšila. Právě kalorická restrikce a hmotnostní pokles jsou 

jednou z  příčin onoho zlepšení. Jejich důsledkem je upravená inzulinová sekrece a lepší 
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inzulinová rezistence. O vlivu bariatrických operací na kompenzaci diabetu píše česká i 

světová literatura. 

Hypotézu (H4), tedy že deficit vitamínu D a vitamínu B12 se u pacientů po 

bariatrickém zákroku vyskytuje nejčastěji, jsme díky našemu výzkumnému šetření 

vyvrátili a onen výzkum nás přesvědčil o skutečnosti, že po bariatrickém zákroku dochází 

k deficitu širšího vitamínového spektra. Vitamín D, jehož deficit jsme zaznamenali u  

91,06 % pacientů, sice v deficitech zaujímá prvenství, ovšem za ním v pořadí se vyskytuje 

vitamín E a vitamín A. Až na dalším místě se nachází vitamín B12, jehož nedostatek jsme 

zaznamenali u 17,89 % pacientů. U téměř 20 % pacientů se objevila zvýšená hladina 

parathormonu, která společně s deficitem vitamínu D negativně ovlivňuje hladinu kalcia v 

krvi. Abychom tomuto stavu předešli, je potřeba zavést vhodnou suplementaci. Každý 

pacient po zákroku typu LRYGB, SG nebo BPD je substituován vitamínem D (Vigantol 

kapky, v případě potřeby kalciferol intramuskulárně), který je vždy podáván společně 

s kalciem. Z důvodu vyšší účinnosti je lepší podávat Ca parenterálně. Další suplementace, 

perorální, parenterální nebo intramuskulární, je předepisována podle pacientových 

výsledků. V tomto okamžiku nastává také chvíle pro práci nutričního terapeuta. Vhodně 

zvolená pestrá strava bohatá na vápník, vitamín D, B12 a ostatní mikronutrienty, může 

pacientův stav společně výrazně zlepšit. Hlavními zdroji vitamínu B12 jsou vnitřnosti, rybí 

maso, žloutek, maso a mléčné výrobky, na vitamín D jsou bohaté především tučné ryby, 

rybí olej, játra, žloutek. Aby se ovšem mohl vitamín D vstřebat, je nutný určitý příjem 

tuku, který je u pacientů po bariatrickém výkonu v rámci redukčního režimu výrazně 

omezen. V tomto případě postačí tuk z nízkotučných mléčných výrobků a z vybraných 

druhů masa. Vápník je v hojné míře obsažen v mléčných výrobcích, obilovinách, rybách a 

ve vybraných druzích ovoce a zeleniny (jablko, pomeranč, květák, mrkev atd.). Existují 

všeobecná doporučení zahrnující vhodné a nevhodné potraviny, tak jako vhodné a méně 

vhodné způsoby úpravy pokrmů, ovšem každý pacient po bariatrickém zákroku toleruje 

jiné potraviny. Tento stav je naprosto individuální, proto pacient sám musí vysledovat, jaké 

druhy potravin mu nedělají dobře a ze svého jídelníčku je odstranit.  

Kvalitativní výzkum 

V kazuistice sledovaného pacienta jsme se přesvědčili o nepostradatelnosti 

předoperační přípravy, která by měla být nedílnou součástí každé operace. Úspěšnost léčby 

se odvíjí také od kvalitní pooperační péče celé škály odborníků (obezitolog, nutriční 

terapeut, psycholog apod.). Právě díky pravidelným kontrolním odběrům byl pacientovi 

zjištěn nedostatek železa, vápníku a vitamínu D. Lékaři začali se substitucí, tudíž nedošlo 

k poškození zdravotního stavu, který by byl důsledkem pozdního zjištění onoho deficitu.  
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 U sledovaného pacienta nastal největší zlom v období, kdy změnil zaměstnání a 

omezil pohybovou aktivitu. Právě ono omezení fyzické aktivity vedlo k pozitivní 

energetické bilanci a nárůstu hmotnosti. S tímto jevem se setkáváme v praxi velice často. 

Dle mého názoru jsou dnes právě omezená pohybová aktivita a vysoký energetický příjem 

jedním z nejvýznamnějších faktorů, ovlivňující hmotnost populace. Pacientovou výhodou 

byla odhodlanost, kterou dnes vidíme u obézních pacientů jen zřídka. Pokud se člověk 

dostane do fáze obezity, v některých případech ztrácí motivaci a cesta k normální váze se 

mu zdá natolik zdlouhavá, že jde veškerá snaha stranou. K léčbě se někteří obézní pacienti 

rozhodnou až ve chvíli, kdy dojde k výraznému zhoršení jejich zdravotního stavu. K tomu 

u sledovaného pacienta nedošlo, jelikož ani při váze 192 kg netrpěl žádným onemocněním 

souvisejícím s obezitou, proto jsme nemohli sledovat změny ve smyslu zlepšení jeho 

zdravotního stavu, o kterých nás přesvědčují výzkumy prováděné odborníky na celém 

světě. 
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6 Závěr 

V této práci jsme sledovali efekt bariatrických operací různého druhu na pokles 

hmotnosti, zkoumali jsme také pooperační deficit některých mikronutrientů a zavedení 

vhodné suplementace. Některé z námi stanovených hypotéz se potvrdily, jiné vyvrátily.  

Efekt bariatrických výkonů nejen na hmotnost je nesporný. Ačkoliv se zdají 

hmotnostní poklesy od operace významně nižší než v některých zahraničních studiích, po 

sečtení hmotnostního úbytku před operací s úbytkem po operaci je minimálně srovnatelný. 

Ukazuje se, že dlouhodobé výsledky nejvíce ovlivňuje předoperačmí příprava. Zcela 

nezbytné je pak sledování vitamínu D, parathormonu, vitamínu B12, kyseliny listové, 

železa, vitamínu B12, vitamínu A, vitamínu E a dalších parametrů výživy. 
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7. Seznam použitých zkratek 

AGB – adjustabilní gastrická bandáž 

ALP – alkalická fosfatáza 

ALT – alaninaminotransferáza 

AST – aspartátaminotransferáza 

BMI – Body Mass Index 

BPD – bliopankreatická diverze 

EBMIL – Excess body mass index loss 

EBWL – Excess body weight loss 

EKG – elektrokardiogram 

HbA1c – Glykovaný hemoglobin 

HDL – high density lipoprotein 

LDL – low density lipoprotein 

LRYGB – laparoscopic Roux-Y Gastric Bypass 

RTG – rentgen 

SG – sleeve gastrektomie 

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 

VLCD – very low calorie diet 

WHO – World Health Organization 
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