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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje chirurgické léčbě obezity z pohledu pacienta. 

Teoretická část se věnuje etiopatogenezi, diagnostice, komplikacím, přidruženým 

onemocněním, konzervativní a chirurgické léčbě (definice, přehled a rozdělení, principy 

základních bariatrických výkonů,  indikace a kontraindikace a výsledky léčby.  

S tím souvisejícím specifikům předoperační přípravy, časné a dlouhodobé pooperační péči, 

psychologické přípravě a výživě po bariatrických operacích. 

      Empirická část byla provedena jako kvantitativní výzkum formou 

dotazníkového šetření pomocí zavřených otázek s možností vlastních odpovědí. 

Respondenti byli pacienti s diagnózou morbidní obezity a nebo obezity 3. stupně,  

kteří absolvovali chirurgickou léčbu v posledních třech letech. Bylo rozdáno  

150 dotazníků, vrátilo se jich 125 a z toho bylo 10 dotazníků vyřazeno pro neúplné 

vyplnění a 6 dotazníků pro nesplňování podmínek respondentů.   

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit informace, které pacientům před bariatrickým 

zákrokem chyběly a  zda tyto chybějící informace měly zásadní vliv na výsledek 

bariatrického výkonu. Neméně důležitou částí výzkumu je zjistit vliv bariatrického 

zákroku na přidružená onemocnění a fyzickou aktivitu respondentů, stejně tak motivaci, 

důvody preference chirurgické léčby před konzervativní, pooperační komplikace a největší  

úskalí pooperačního režimu a od toho se odvíjející úspěšnost či neúspěšnost léčby. 

Výsledky výzkumu jsou velmi pozitivní jak ve směru informovanosti  

před bariatrickým zákrokem, tak vlivu na přidružená onemocnění. U všech odpovídajících 

respondentů došlo k váhovému úbytku, což je velmi pozitivní výsledek. Před samotným 

zákrokem byli respondenti poučeni celým týmem lékařů včetně psychologa a nutričního 

terapeuta a informacím 95 % respondentů porozumělo a byly pro ně dostačující. Dalším 

pozitivním výsledkem je vliv bariatrického výkonu na přidružená onemocnění. Ve více jak 

70 % došlo k úpravě či vysazení medikace u DM a hypertenze a u více jak  

75 % ke zmírnění bolesti u respondentů s artrózou. Méně pozitivním výsledkem  

je ve 100% zastoupení psychosociální motivace u mladších žen, které by měly myslet více 

na zdravotní následky spojené s obezitou. 

Klíčová slova : Obezita, bariatrické zákroky, informovanost pacientů, výživa, 

přidružená onemocnění 
 

 



Abstrakt 

This thesis examines the surgical treatment of obesity from the perspective of the 

patient.  

The theoretical portion deals with etiopathogenesis, diagnosis, complications, 

related illnesses, conservative and surgical treatments (definitions, overview and types, 

principles of basic bariatric approaches, as well as effects and indications, side effects, and 

results of treatment. It also includes the specifics of the pre-operative preparation, 

immediate and long-term post-operative care, psychological preparation and post-bariatric-

surgery nutrition.   

The empirical portion consists of quantitative research in the form of a survey 

instrument with closed-end questions with the possibility of individual responses. The 

respondents were patients who had been diagnosed as morbidly obese or third-degree 

obesity and who had also been through surgery within the past three years. One hundred 

and fifty surveys were distributed, 125 were returned, and 10 of those were not used for 

incompleteness, and another 6 were not used because the respondents did not meet the 

criteria. 

One of the primary goals of the research was to ascertain the information that 

patients were missing before bariatric surgery and whether this information had a 

significant effect on the result of the bariatric approach. Another primary goal of the 

research was to determine the influence of bariatric surgery on related illnesses and the 

physical activity of the respondents, as well as the motivation, the reasons for preferring 

surgical treatment instead of a more conservative approach, post-operative complications, 

and the greatest dangers of the post-operative phase and this the resultant success or failure 

of the treatment. 

The results of the research are very positive, both in terms of how informed patients 

were before the bariatric operation, as well as the influence on related illnesses. All of the 

final set of respondents lost weight, which is a very positive outcome. Before the surgery 

the patients were informed by a team of doctors, including a psychologist and nutritionist, 

and 95 percent of the respondents understood this information and considered it sufficient. 

Another positive outcome is the impact of bariatric surgery on related illnesses. In 

more than 70 percent of the cases of the surgeries there was an adjustment in or stoppage 

 

 



of medications for DM and hypertension, and in more than 75 percent of the cases of 

respondents with arthritis, there  was a reduction in pain. One less positive outcome is the 

100-percent response among younger women that one of their motivations was 

psychosocial, while they should be thinking more about the health consequences related to 

obesity.  

Keywords 

Obesity, bariatric treatment, informed patients, diet and nutrition, related illnesses 
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ÚVOD 

Obezita je multifaktoriálně podmíněné, z dnešního pohledu nevyléčitelné, 

chronické onemocnění, které je spojené se zvýšeným rizikem výskytu přidružených 

onemocnění jako jsou kardiovaskulární choroby (hypertenze, ICHS), dyslipidemie, 

NAFLD (prostá steatóza, steatohepatitida, cirhóza a hepatocelulární karcinom), chorob 

žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, psychických poruch, syndrom 

spánkové apnoe a některých malignit. Obezita tedy ve svých důsledcích vede k výrazně 

vyššímu výskytu život ohrožujících onemocnění, jako jsou např. cévní mozková příhoda, 

infarkt myokardu a další. 

Z hlediska epidemiologie můžeme hovořit o pandémii vedoucí k enormnímu 

nárůstu nákladů na zdravotní péči.  

Zvyšující se tělesná hmotnost snižuje kvalitu života a zkracuje očekávanou délku 

života. 

Jen v ČR je asi 23 % dospělých obézních mužů a 22 % dospělých obézních žen. 

Každým rokem jich ale bohužel přibývá. Obezita a jí vyvolaná onemocnění, především 

metabolická, se tedy týkají více než 1,5 milionu obyvatel ČR. Z toho je asi 200 000 těžce 

obézních (obezita 3. stupně) a dalších půl milionu s obezitou 2. stupně.  

Léčba obezity vyžaduje dlouhodobou, mnohdy celoživotní, spolupráci pacienta  

a to především změnou životního stylu a celoživotní dodržování diety. Pro pacienty 

s těžkou obezitou je konzervativní léčba už spíše léčbou podpůrnou a nebo startovací  

před léčbou chirurgickou,  málokdy se podaří pacientovi zredukovat hmotnost  

na požadovanou váhu a hlavně si úbytek hmotnosti udržet. A právě cyklické kolísání váhy 

tzv. jojoefekt, je spojen s největšími zdravotními riziky. A právě chirurgický zákrok  

je z hlediska udržení výrazných váhových úbytků dlouhodobě úspěšný u naprosté většiny 

pacientů a přináší s sebou zásadní zlepšení nejen celkového zdravotního stavu a zlepšení  

či úplné vyléčení některých přidružených onemocnění (DM 2. typu, dyslipidemie, 

hypertenze) a zásadní zlepšení kvality života a možností v oblasti socio-ekonomické. 

Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, které nás mají seznámit 

s onemocněním obezitou (příčinami, komplikacemi), možnostmi konzervativní  

a chirurgické léčby (druhy zákroků, předoperační a pooperační péče, dodržování režimu), 
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dietními omezeními a stravovacími návyky a v poslední řadě možnostmi léčby 

přidružených onemocněních pomocí bariatrické (metabolické) chirurgie. 

Cílem empirické části bylo zjistit, zda jsou pacienti dostatečně a srozumitelně 

informováni o zákroku, kdo je informoval, zda byly nějaké informace, které  

se k pacientovi před zákrokem nedostaly a ovlivnily další průběh léčby. Co bylo  

pro pacienty obtížné v pooperačním období a jaký vliv měl operační zákrok na jejich 

přidružená onemocnění. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 Obezita 

Obezita je onemocnění definované jako zvýšení tělesné hmotnosti, podmíněné 

zvýšením množství tukové tkáně, spojené s řadou jiných poruch. Podíl tuku v organismu  

u žen je normálně do 28 až 30 %, u mužů do 20 %. Jedná se o významný rizikový faktor 

pro vznik a rozvoj závažných somatických nemocí. 

Obezitologové označují obezitu za multifaktoriální onemocnění, to znamená,  

že na jejím vzniku se podílí mnoho různých faktorů.  

Velmi často je mezi veřejnou populací chápána ale subjektivně vnímána spíše  

jako problém estetický, než zdravotně významný, ale je nutné si uvědomit všechny 

závažné zdravotní důsledky (Fauci, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo  

& Braunwald, 2008; Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; 

Hainer & Kunešová 1997; Nebeská, 2009). 

 

1.1 Etiopatogeneze obezity 

1.1.1 Energetická bilance 

Obezita vzniká v důsledku pozitivní energetické bilance, když dojde k porušení 

energetické rovnováhy a energetický příjem převýší energetický výdej. 

Energetický příjem zahrnuje příjem základních živin, tj. sacharidů, tuků a bílkovin. 

Na zvýšeném energetickém příjmu se podílí především zvýšená konzumace tuků  

a jednoduchých sacharidů. Tuky by se měli na celkovém energetickém příjmu podílet  

30 %, ale u obézních pacientů podíl tuků na celkovém energetickém příjmu obvykle 

významně převyšuje doporučených 30 %. Tuky mají přes svou vysokou energetickou 

denzitu (38kJ/g) malou sytící schopnost. To znamená, že nasycení si vyžádá konzumaci 

většího množství tuku než bílkovin nebo sacharidů. Sacharidy, bílkoviny, vitaminy, 

minerály, stopové prvky, vláknina nesehrávají podstatnou úlohu při vzniku obezity. 

Energetický výdej se skládá z klidového energetického výdeje (slouží k zajištění 

základních životních funkcí organismu v klidu a podílí se na celkovém energetickém 
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výdeji více než 50 %), postprandiální termogeneze (odpovídá navýšení energetického 

výdeje při vstřebávání a zpracování živin po požití potravy a její podíl a celkovém 

energeickém výdeji činí 10 %) a výdeji při pohybové aktivitě (ta se podílí na celkovém 

energetickém výdeji v 20-40 %) (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011; Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, 

...Svačina, 2004; Hainer & Kunešová 1997; Müllerová, 2009; Svačina 2013). 

1.1.2 Regulace energetické rovnováhy 

Klíčovou úlohu v regulaci tělesné hmotnosti sehrává hypotalamus. Laterální 

hypotalamus je centrem hladu a ventromediální hypotalamus je centrem sytosti. Stimulace 

laterálního hypotalamu a nebo destrukce ventromediálního hypotalamu vede k vzestupu 

tělesné hmotnosti a vzniku těžké obezity.  

Inhibiční vliv na příjem potravy mají mechanické signály z trávicího traktu 

(dispenze žaludku či střeva), signály termogenní (zvýšená teplota prostředí nebo zvýšená 

tvorba tepla v termogenních orgánech) a nutriční signály, které se uplatňují  

buď postprandiálně (glukóza, laktát, aminokyseliny a mastné kyseliny)  

a nebo při hladovění  (betahydroxybutyrát). 

V centrálním nervovém systému, v tukové tkáni, v gastrointestinálním traktu  

a ve svalu jsou přítomny látky, které mají charakter hormonů a neuropřenašečů působící 

jako anabolické nebo katabolické signály. Katabolické signály (anorexigenní) snižují 

energetický příjem a/nebo zvyšují energetický výdej, zatímco anabolické signály 

(orexigenní) zvyšují příjem energie a/nebo snižují energetický výdej a vedou ke vzniku 

obezity.  

Hlavní úlohu v řízení energetické bilance má orexigenní a anorexigenní signalizace 

v nucleus arcuatus. Mediátory anorexignních signálů tam jsou proopiomelanokortin  

a cocaine- and amphetamine-related transcript a mediátory orexigenních signálů  

jsou neuropeptid Y a agouti-related peptide. Aktivace anorexigenních neuronů potlačuje 

příjem potravy, zatímco aktivace orexigenních neuronů příjem potravy stimuluje. Tyto  

dva typy neuronů přijímají řadu signálů z periférie. Hormon tukové tkáně leptin  

a pankreatický hormon inzulin aktivují anorexigenní neurony a inhibují neurony 

orexigenní. Ghrelin (peptidický hormon), který je produkovaný z oblasti fundu žaludku 

aktivuje orexigenní neurony (stimulace chuti k jídlu), zvyšuje motilitu žaludku, stimuluje 
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žaludeční sekreci, zvyšuje sekreci růstového hormonu a snižuje utilizaci tuku v organismu, 

a tak napomáhá k hromadění energetických zásob (Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, 

Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; Müllerová, 2009; Svačina 2013). 

1.1.3 Úloha genetických faktorů u běžné obezity 

Náchylnost k akumulaci tělesného tuku je u běžné obezity podmíněna polygenně. 

Kandidátní geny obezity buď náchylnost ke vzniku obezitu snižují tzv. leptogenní geny  

a nebo naopak zvyšují, tzv. obezigenní geny. Interakce mezi leptogenními a obezigenními 

geny rozhoduje o tom, zda bude jedinec obézní nebo ne.  

Kandidátní geny obezity ovlivňují regulaci příjmu potravy, pocit hladu a sytosti, 

jídelní chování a preferenci potravin, vstřebávání a zpracování živin v trávicím traktu, 

jednotlivé složky energetického výdeje (nejen klidový a postprandiální energetický výdej, 

ale i úroveň pohybové aktivity), spalování živin, hormony regulující energetickou 

rovnováhu, ukládání živin do energetických zásob a rizika spojená s obezitou.  

O tom, že je obezita silně geneticky podmíněna, svědčí její častý familiární výskyt. 

Celkově se odhaduje, že 40-70 % variability fenotypů, které jsou spojené s obezitou (BMI, 

tloušťka kožních řas, tuková hmota, obvod pasu či hladina hladina leptinu) je určována 

geneticky (Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; Müllerová, 

2009; Svačina 2013). 

1.1.4 Další faktory přispívající k rozvoji obezity 

Léky – ovlivňující buď regulaci tělesné hmotnosti a nebo přímo adipogenezi 

v tukové tkáni (glukokortikoidy, mnohá antidiabetika, antipsychotika, antiepileptika, 

antihistaminika, tyreostatika, beta-blokátory). 

Endokrinopatie – endokrinně podmíněná obezita buď bývá charakteristickou 

známkou endokrinního onemocnění (u Cushingova syndromu) nebo jej provází, ale není 

jeho specifickým symptomem např. u hypotyreózy. Může se vyskytovat také  

u hyperprolaktinemie, inzulinomu, syndromu polycystických ovarií, hypogonadismu, 

hypopituitarismu, hyperestrinismu, pseudohypoparatyreózy a hypotalamických poruch. 

Deficit spánku – spánkový deficit je spojen s řadou hormonálních a metabolických 

poruch přispívajíc k rozvoji obezity (nižší koncentrace leptinu a vyšší koncentrace 

ghrelinu). U lidí, kteří spí méně než 5 hodin denně je 2-4 krát častější výskyt obezity. 
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Adenovirová infekce – u obézních jedinců bývá zvýšený titr protilátek  

proti lidskému adenoviru AD-36. Nebyl prokázán v kosterním svalu, ale byl detekován 

v tukové tkáni, kde indukoval diferenciaci adipocytů.  

Absence nebo krátká doba kojení mateřským mlékem – častěji trpí obezitou 

děti, které nebyly kojené vůbec a nebo velmi krátkou dobu a byly krmeny umělou výživou  

na bázi kravského mléka. Umělá výživa obsahuje oproti mateřskému mléku méně 

polynenasycených mastných kyselin, o dlouhém řetězci uplatňující se v časné diferenciaci 

CNS, kde indukují tvorbu receptorů pro inzulin a dopamin.  

Podvýživa v prenatálním a časném postnatálním období – představuje rizikový 

faktor pro vznik abdominální obezity a metabolického syndromu v pozdějším věku. 

Cílený výběr partnerů – obézní jedinec si většinou vybere za partnera  

také obézního jedince a poté dochází ke kumulaci obezigenních genů u potomstva. 

Tlumení adaptačních termoregulačních mechanismů – dochází k tomu  

při pobytu v klimatizovaných místnostech v létě a přetopených místnostech v zimě. 

Zanechání kouření – kouření aktivuje sympatický nervový systém a energetický 

výdej může stoupnout až o 10 %. Pokud takový kuřák zanechá kouření a nepřizpůsobí 

tomu svůj energetický výdej, dochází u něj k vzestupu hmotnosti díky pozitivní 

energetické bilanci.  

Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti – u obézních osob je příjem potravy 

zvýšen v závislosti na zevních signálech a emoční situaci (deprese, dlouhá chvíle, stres, 

napětí, osamělost). Tělesná hmotnost také značnou měrou závisí na stravovacích 

zvyklostech. 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011;  

Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004). 
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1.2 Diagnostika obezity 

Anamnéza  

- věnujeme pozornost výskytu obezity v rodině, v dětském věku, 

hmotnost v rané dospělosti,  vývoj hmotnosti v průběhu života (váhové výkyvy), 

pokusy o redukci, životní období, ve kterém došlo ke změně hmotnosti 

- jídelní zvyklosti pacienta, frekvence a preference ve výběru potravin 

(ovoce, zelenina, maso, tučná jídla, sladkosti) 

- anamnéza fyzické aktivity 

- pracovní anamnéza s ohledem na fyzickou aktivitu 

- anamnéza kouření 

- poruch spánku 

- užívané léky zejména s ohledem na vzestup hmotnosti 

Objektivní vyšetření – soustředí se na známky obezity a jejích komplikací  

např. psychomotorické tempo, typ obezity, obličej (hirsutismus, měsícovitý, plethora), 

štítná žláza, strie, center pendulus, hernie, intertrigo, mykózy, známky artrózy, varixů, 

chronická žilní insuficience, lymfedém. 

Laboratorní metody 

- TC, HDL-C, TG, LDL-C, glykémie, kyselina močová, ALT, AST, 

ALP, GMT, bilirubin, urea, kreatinin, ionty, moč chemicky+sediment, KO, TSH, 

EKG 

- V případě podezření na sekundární obezitu doplňujeme další 

vyšetření (stanovení volného kortizonu v moči/24 hodin, vyšetření androgenů, 

inzulin, prolaktin, hladina PTH a Ca… 

Metody měření podílu tuku v těle 

Měření kožních řas – k orientačnímu vyšetření postačují změřit 2 kožní řasy,  

a to subskapulární a nad tricepsem. Jejich poměr se nazývá index centralizace. Hodnocení 

je možno provádět součtem tloušťky řas nebo regresními rovnicemi na výpočet procenta 

tuku z daného součtu řas. 
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BMI – Queteletův index tělesné hmotnosti celosvětově označovaný jako body mass 

index (BMI). Výpočet BMI: hmotnost v kg/ výška v m2. Jako normální hmotnost bývá 

udávána hodnota BMI 18,5-24,9 kg/m2. Pod 18,5 se jedná o podvýživu, 25-29,9  

je klasifikováno jako nadváha, 30-34,9 obezita I. stupně (mírná), 35-39,9 obezita II. stupně 

(střední) a nad 40 se jedná o obezitu III. stupně (morbidní). Ojediněle se používá  

i označení superobézní pro osoby s BMI nad 50 a nebo super-superobézní  

či suprasuperobézní s BMI nad 60. Použití BMI je celosvětově uznávaným měřítkem  

pro stanovení diagnózy obezity, zároveň však může sloužit i jako ukazatel životní 

prognózy a rizika většiny komplikací obezity. 

Antropometrické metody – obvod pasu – je to jednoduchý antropometrický ukazatel 

nejlépe korelující s intraabdominálním obsahem tukové tkáně. Obvod pasu se obvykle měří 

v místě viditelného pasu nebo v polovině vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní  

a posledními žebry. Riziko metabolických komplikací, tj. tendence k androidnímu typu 

obezity, je úměrné obvodu pasu a obvykle se klasifikuje na mírné a výrazné. Ženy mírné 

nad 80 cm a výrazné nad 88 cm, muži mírné nad 94 cm a výrazné nad 102 cm. 

Měření vodivosti těla (impedance) – provádí se většinou měřením průchodu proudu 

mezi horními končetinami držením přístroje v rukou (bimanuálně) nebo postavením 

nemocného na 2 elektrody (bipedálně). Měření není zcela přesné, závisí na hydrataci 

pacienta. 

Podvodní vážení se stanovením hustoty těla – hydrodenzitometrie – princip metody 

vychází z Archimédova zákona, a na základě hmotnosti těla pod vodou a na vzduchu  

lze spočítat denzitu (specifickou hmotnost) lidského těla a z ní obsah tuku. 

Sonografie (měření šířky podkožního tuku či dalších definovaných, zejména 

abdominálních vzdáleností). 

Počítačová tomografie (např. měření plochy tuku na řezu tělem) – přesně posoudí 

množství subkutánního a intraabdominálního tuku. 

Dvoufotonová senzitometrie používaná zejména v osteologii (software vypočte 

přesně tukovou a beztukovou tělesnou hmotu). 

Měření beztukové tělesné hmotnosti izotopem kalia 

Měření celkové tělesné vody, např. tritiem označenou vodou 
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Neutronová aktivační analýza 

Měření energetického výdeje 

Klidový energetický výdej lze stanovit měřením nepřímou kalorimetrií  

po celonočním hladovění a klidu. Nepřímá kalorimetrie spočívá v měření objemu 

vdechovaného O2 a vydechovaného CO2. Současně je zjišťován respirační kvocient, 

CO2/O2 (RQ). 

Postprandiální termogeneze se měří také nepřímou kalorimetrií, ale po podání 

standardní potravy. 

Při fyzické aktivitě se měří energetický výdej metodou nepřímé kalorimetrie 

s přenosným modulem, dýcháním do Douglasova vaku, pomocí pulzmetrů  

nebo sportesterů. Tyto metody nejsou příliš přesné. 

(Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; Hainer & Kunešová 

1997; Müllerová, 2009; Svačina 2013). 

 

1.3 Komplikace obezity 

Komplikace obezity vedou nejen ke zvýšené mortalitě a morbiditě obézních,  

ale i jen snižují kvalitu života obézních. 

Komplikace můžeme rozdělit na:   

1) Mechanické komplikace – jedná se o komplikace, vázané na vysokou 

hmotnost těla. Jedná se především o bolesti v zádech, častější úrazy, artrózy, bolesti 

kloubů a svalů, stresová inkontinence, intertrigo, otoky, celulitida, strie, ekzémy, 

mykózy,  horší hojení ran zejména na dolních končetinách, dušnost, varixy, větší 

pocení, komplikace chirurgických výkonů i anesteziologické, část hypertrofie srdce 

(zbytek je dán hypertenzí), chrápání. 

Mechanické komplikace vyžadují pro ústup obtíží nebo úlevu obvykle velkou 

redukci hmotnosti, často až o 10 %. Při menší redukci hmotnosti se často změní těžiště  

a přetížená páteř nebo kloub může bolet i o něco více.  

        2) Metabolické komplikace – dyslipidémie, diabetes mellitus 2. typu, 

hyperestrogenismus, hyperandrogenismus u žen, hypogonadismus u mužů s těžkou 
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obezitou, hypertente, hypertrofie a dilatace levé komory, ICHS, arytmie, snížená 

kontraktilita myokardu, náhlá smrt, CMP, tromboembolická nemoc, hypoventilace, 

syndrom spánkové apnoe, CHOPN gastroezofageální reflex, cholelitiáza, cholecystitida, 

pankreatitida, jaterní steatóza, hiátová hernie, komplikace v těhotenství a při porodech, 

poklesy dělohy, záněty rodidel a komplikace onkologické (ca endometria, vaječníků, prsu, 

cervixu dělohy, kolorektální, žlučníku a žlučových cest, pankreatu, jater, prostaty, ledvin. 

Metabolické komplikace výrazně ustupují při redukci hmotnosti o 5 – 10 %. 

    3) Psychosociální – společenská diskriminace, malé sebevědomí, motivační 

poruchy, deprese, úzkost, poruchy příjmu potravy. 

(Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; Svačina & 

Bretšnajdrová, 2008; Svačina 2013). 

  

1. 4 Léčba obezity konzervativní 

Úspěšnost konzervativních postupů v léčbě obezity je bohužel úspěšná  

jen u malého procenta pacientů se závažným stupněm obezity a pouze asi u 5 – 10 % 

morbidně obézních. Pouze toto malé procento dosáhne při konzervativní léčbě zásadní 

redukce nadváhy, kterou jsou schopný si udržet po více než 5 let. Podle údajů US National 

Institute of Health se více než 90 % morbidně obézních pacientů léčených konzervativně 

navrátí zpět na svou původní váhu do jednoho roku od začátku léčby. Udržet si váhové 

úbytky je pro obézní pacienty ještě obtížnější než jednorázové zhubnutí. Přitom bylo 

prokázáno, že právě cyklické kolísání váhy (jojo efekt) je spojeno s největšími 

zdravotními riziky.  

Pro většinu pacientů jsou přitom možná rizika spojená s chirurgickou léčbou 

obezity mnohem nižší než závažná rizika spojená s neléčenou obezitou. 

Cílem moderní léčby obezity je snížení hmotnosti o 5 – 10 % a udržení si této 

hmotnosti. To je většinou reálný cíl pro každého pacienta. Naopak nereálná snaha  

o dosažení normální hmotnosti může nemocného od léčby obezity odradit.  

Podle epidemiologických studií vede pokles hmotnosti o 10 % k poklesu výskytu 

cukrovky a nádorů vázaných na obezitu až o 50 % a k poklesu kardiovaskulární morbidity 

asi o 20 %. Větší redukce hmotnosti tyto efekty nezvyšuje, ale vede k ústupu obtíží 
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vázaných především na tzv. mechanické komplikace obezity. U obezity vyšších stupňů 

vede i větší redukce hmotnosti ke snížení mortality.  

Konzervativně léčíme obezitu čtyřmi způsoby: dietou, fyzickou aktivitou, 

psychoterapií, farmakoterapií (Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 

2004; Hainer & Kunešová 1997; Hladná, 2011; Müllerová, 2009; Owen, 2012; Svačina 

2013; Svačina & Bretšnajdrová, 2008). 

1.4.1 Dietní léčba 

Dietoterapie je důležitým postupem v léčbě obezity. Pokud je tato metoda použita 

samostatně, není obvykle velmi úspěšná. Dietoterapie je ale postup zásadní, a proto  

je u každého pacienta nezbytný.  

Zatím je léčba obézních vždy založena na navození negativní energetické bilance, 

což znamená, že příjem energie je menší než její výdej. Je velmi pravděpodobné,  

že v budoucnu budou více podávána farmaka, která budou zasahovat zásadním způsobem 

do mechanismů výdeje energie, a bude tak možné se zbavit energie přijaté potravou i jinak 

než pouze fyzickou aktivitou. 

Mezi dietní zásady patří především pravidelnost v jídle (3-6 jídel denně  

po 3-4 hodinách), rovnoměrné rozdělení energie během celého dne (aby nedocházelo 

k hladovění a velkým výkyvům lipemie a glykemií), strava musí splňovat zásady 

racionální výživy, nejzásadnějším opatřením v redukční dietě je snížení obsahu tuku, 

omezení kuchyňské soli (hypertenze, otoky), porušení diety je nutno korigovat a v dietě 

vytrvat, dostatečný příjem nízkoenergetických tekutin, 1,5-2 l denně (alkoholické nápoje 

nejsou vhodné pro velký energetický obsah), vhodný je individuální přístup k pacientovi 

v edukaci o dietě a změně stravovacích návyků, která musí být zásadní a vázaná  

na komplexní psychoterapeutický přístup včetně změn způsobu života, změny trávení 

volného času a zvýšení fyzické aktivity přiměřené ke zdravotnímu stavu. 

Složení stravy v běžných redukčních dietách 

Energie – adekvátní snížení množství přijaté energie je nutné k hmotnostní redukci 

pacienta a k udržení jeho ideální nebo přijatelné hmotnosti. Potřebné množství energie  

lze odhadnout podle výpočtů energetického metabolismu. 
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Bílkoviny – doporučuje se dávka 0,8-1,1 g na 1 kg ideální hmotnosti pacienta. 

Tvoří 25 % z celkové denní energie. Důležitý je příjem kvalitních plnohodnotných 

bílkovin obsažených v mase, mléčných výrobcích a v některých luštěninách,  

kde jsou zastoupeny esenciální aminokyseliny. 

Tuky – jsou zdrojem energie ve stravě. V redukčních dietách omezujeme  

jejich množství na 25-30 % z celkové energetické hodnoty. V některých redukčních 

postupech jsou volné tuky vyloučeny vůbec. Upřednostňujeme rostlinné oleje. 

Cholesterol – cholesterol je přítomen v tucích a v bílkovinných potravinách 

živočišného původu – mase, uzeninách, vnitřnostech, vejcích, mléčných výrobcích, másle, 

sádle, loji. Doporučená dávka na den činí max. 300 mg. Rostlinné potraviny cholesterol 

neobsahují. 

Sacharidy – v diabetických redukčních dietách hradí sacharidy 50 % z celkové 

denní energie. Jsou zastoupeny zejména polysacharidy v příkrmech, chlebu, pečivu.  

Mono- a disacharidy v ovoci, zelenině a mléčných výrobcích lehce omezujeme v rámci 

doporučených hodnot. Cukr, med, cukrářské výrobky a sladkosti se ze stravy vylučují 

úplně. 

Vláknina – vláknina tvoří důležitou nestravitelnou složku stravy rostlinného 

původu. Tyto balastní látky snižují resorpci sacharidů, příznivě ovlivňují metabolismus 

tuků a cholesterolu a navozují pocit sytosti, působí proti zácpě a preventivně  

proti divertikulóze a kolorektálnímu karcinomu. Nejvíce vlákniny je v ovoci, zelenině, 

luštěninách, celozrnných mlýnských a pekárenských výrobcích a bramborách. 

V každodenní stravě by mělo být 30 až 40 g vlákniny, což zabezpečíme podáváním 

alespoň 0,5 kg ovoce nebo zeleniny denně. 

Minerální látky a vitaminy – jsou dostatečně obsaženy v pestré starvě. Při hladovce 

a v některých přísných redukčních dietách je nutno je medikamentózně doplnit. 

Tekutiny – při vyrovnaném příjmu a diuréze je vhodný příjem tekutin 2-2,5 l denně. 

1200 – 2000 ml pijeme v nápojích a 500-700 ml je obsaženo v tuhé stravě. Vhodné  

jsou nízkoenergetické či zcela neenergetické nápoje (Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, 

Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004). 
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1.4.2 Fyzická aktivita 

Fyzická aktivita je dalším velmi významným opatřením ve zlepšení životní 

prognózy obézního pacienta. 

Fyzickou aktivitu musíme u každého pacienta individuálně posoudit. Je vhodné 

nemocné poučit o významu pohybu a jeho energetické náročnosti. Zvýšení fyzické 

aktivity by mělo využít dvou možností – zvýšení běžné fyzické aktivity i aktivního 

cvičení. 

Pacienty nutíme k maximu pohybu v běžných denních činnostech. Optimální  

je využití krokoměru. Každý pacient by měl ujít alespoň 10 000 kroků denně  

a toho dosáhne tím, že bude např. chodit po schodech, nebude jezdit výtahem a autem, 

vystoupí z dopravního prostředku o zastávku dříve, bude dělat okliky, vycházky. 

V běžném fitcentru se obvykle obézní pacienti necítí dobře, a proto je pro ně lepší  

když cvičí ve specializovaném tzv. rekondičním centru nebo je zde alespoň vyškolen a 

cvičí doma.  

Pravidelná fyzická aktivita přináší pacientovi řadu výhod jako je např. zvýšení 

energetického výdeje, snížení množství tělesného tuku za udržení beztukové tělesné 

hmoty, stimulaci termogeneze, morfologické a biochemické změny ve svalu, zvyšování 

citlivosti na inzulin, dlouhodobé zlepšení krevního tlaku, zlepšení lipidového profilu, 

zejména vzestupu HDL cholesterolu, lepší fyzickou výkonnost, pozitivní psychologický 

efekt (Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004; Hainer  

& Kunešová 1997; Müllerová, 2009; Svačina 2013). 

1.4.3 Psychoterapie obezity 

Obezita je nemoc těla i duše, a psychologické faktory často převažují,  

a proto by psychoterapie měla být součástí každé léčby obezity. Přístup k nemocnému 

musí být vždy individuální – rozbory špatných návyků, rozbory životního stylu, 

zkušenosti s léčbou. 

Kognitivně-behaviorální léčba obezity vychází z potřeby odnaučit pacienta 

nevhodnému životnímu stylu, tj. malé fyzické aktivitě a zejména nevhodným dietním 

návykům. Vhodná je instruktáž k vedení zápisů o jídle, o fyzické aktivitě, o problémech  

a jejich aktivním řešením, zápisy o vlastních pocitech, o cílech a odměnách, o tom,  

co a jak dlouho pacient jedl, zápis nálady, co dělal při jídle. Nutné je vyškolení  
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ve výpočtech BMI, v měření obvodů pasu a boků, dále aktivní navozování pohody  

a odstraňování stresu. 

Cílem psychoterapie pak je navození pohody, pocitu uspokojení, zlepšení 

pohyblivosti a vyvolání zájmu o pohyb a úpravu dietních zvyklostí.  

Definitivní úspěch léčby nastává cca po 6 měsících, kdy již jen málo pacientů 

léčbu vzdává. Často trvá delší psychoterapeutické úsilí, než pacienti přijmou skutečnost, 

že k trvalému zhubnutí vede jen cesta trvalé změny životního stylu a prvořadým cílem 

není pouze snížení hmotnosti, ale také účinné a dlouhodobé řízení hmotnosti (Hainer, 

Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 2004). 

1.4.4 Farmakoterapie obezity 

V léčbě obezity pomocí léků byly zatím úspěšné tři postupy: 

1. Podávání léků tlumících chuť k jídlu (anorektik) 

2. Podávání blokátorů vstřebávání tuku v trávicím traktu 

3. Ovlivnění hormonů trávicího traktu – inkretinů. 

Katecholaminergní anorektika – dostupným lékem je fentermin Adipex retard tbl. 

15 mg.  Asi u 80 % pacientů velmi efektivně snižuje hmotnost. Svoji strukturou je velmi 

podobný noradrenalinu. Má mírné psychostimulační účinky a vedlejší účinky  

(sucho v ústech, nauzea, závratě či insomnii). Má mírný pokles účinku a proto je nutné  

po 1 až 3 měsících podávání udělat přestávku. Kontraindikací je glaukom, léčba inhibitory 

MAO, dále těžší hypertenze, těžší formy ICHS. Proto u značné části nemocných 

s komplikacemi obezity nelze podávat. Nevhodný je také u pacientů nad 65 let věku.  

Nyní je na trhu k dispozici pouze jediné účinné bezpečné antiobezitikum,  

a to orlistat (Xenical 120 mg – Roche, Alli 60 mg – GlaxoSmithKline). Orlistat  

je periferně působící antiobezitikum, inhibitor střevní lipázy (Orlistat se aktivně váže  

na střevní lipázu, čímž brání vstřebávání tuků). Bezpečnost léku je prověřena více  

než 100 klinických studií. Je popsána redukce hmotnosti o třetinu větší než pouze 

s pomocí redukční diety. Z hlediska účinnosti Xenical 120 mg blokuje třetinu a Alli 60 mg 

čtvrtinu tuku přijatého potravou. Nejčastější možné nežádoucí účinky plynou 

z nedodržování doporučené diety (nadýmání, odchod stolice spolu s nevstřebaným tukem, 

imperativní stolice, bolesti břicha). Kromě vlastní redukce hmotnosti je využíván  
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i k udržení váhového úbytku. Má ale i pozitivní vliv na spektrum lipidů – snížení poměru 

LDL/HDL cholesterolu, zlepšení kompenzace diabetu a poklesu inzulinémie, snížení 

dávek antidiabetik včetně inzulinu a zlepšení hypertenze. Tento lék má vlastně dva efekty: 

Omezuje množství přijímané energie (nevstřebává se energeticky bohatý tuk) a za druhé 

podávání léku vychovává pacienta k příjmu diety s nižším obsahem tuku. Lék  

se nevstřebává a nemá prakticky kontraindikace kromě těžších forem onemocnění 

trávicího traktu s malabsorpcí.  

Kapsle se obvykle užívají 3x denně spolu s hlavními jídly. V praxi máme 

vyzkoušeno, že se hmotnost sníží přibližně o 7-11 kg v prvním roce léčby.  

Nová anorektika – v současné době se blíží dvě nové možnosti pro potlačení chuti 

k jídlu. Novým lékem je lorcaserin a současně byla povolena i fixní kombinace Qnexa, 

resp. Qsymia (phentermin+topiramat). V květnu 2012 byl lorcaserin schválen americkou 

FDA na základě klinických studií. Lorcaserin je látka ze skupiny agonistů serotoninových 

receptorů. Byl vyvinut pro ovlivnění pocitu sytosti. Provedené několikaleté studie ukázaly, 

že na rozdíl od starších léků této skupiny není přítomno žádné riziko vzniku kardiálních 

valvulopatií.  Prakticky ve stejné době byla schválena fixní kombinace Qnexa. Oba léky 

budou dostupné jen na lékařský předpis a je těžké odhadnout, kdy budou dostupné 

v Evropě, resp. u nás (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011; Hainer, Bendlová, Flachs, Fried, Kopecký, Lisá, ...Svačina, 

2004; Owen, 2012; Svačina 2013). 

1.4.5 Endoskopické zavedení intragastrického balonu  

V současné době se endoskopicky zavede bioenterický intragastrický balon,  

který se naplní 400–800 ml fyziologického roztoku značeného často metylenovou modří 

k rozpoznání případné ruptury balonu. Balon se zavádí na dobu 6 měsíců a pacienti  

jsou schopni dosáhnout redukce hmotnosti mezi 5 – 20 kg, resp. 9 – 17 % původní 

hmotnosti. Maximum redukce hmotnosti je v prvních třech měsících po zavedení.  

Jeho efekt není jen mechanický, ale ovlivňuje i pocity sytosti hormonálně (působením  

na hladinu ghrelinu). Nevýhodou je, že po odstranění balonu dochází obvykle 

k opětovnému růstu hmotnosti, a proto se balon zavádí spíše v případě monstrózně 

obézních před bariatrickým výkonem, kdy redukce hmotnosti před výkonem významně 

snižuje riziko operačního výkonu. 
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Nárůst hmotnosti je většinou po roce bez balonu o 25 – 40 % původního poklesu 

váhy. Úbytek 10 % původní váhy si udrží cca 47 % pacientů. Selhání léčby bylo 

pozorováno u 15 % pacientů (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011). 
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2 Chirurgická léčba obezity  

Základním cílem chirurgické léčby je dosáhnout pomocí operačního zákroku  

na trávicím traktu pacienta podstatného zlepšení či úplného vyléčení onemocnění obezitou 

a k ní přidružených chorob. Pokud pacient onemocní již těžkou obezitou, mají dieta  

i fyzická aktivita jen omezený účinek na zlepšení jeho zdravotního stavu a snížení váhy. 

Z hlediska udržení výrazných váhových úbytků je chirurgický zákrok dlouhodobě 

úspěšný u většiny pacientů a přináší s sebou zásadní zlepšení celkového zdravotního stavu 

a zlepšení či úplné vyléčení některých přidružených onemocnění (např. diabetu 2. typu, 

dyslipidemie, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění a další) a také zásadní zlepšení 

kvality života a možností v oblasti socio-ekonomické.  

Bariatrické operace se dnes prakticky provádějí miniinvazivním laparoskopickým 

přístupem. Ten se ukázal jako nejvhodnější a nejméně zatěžující i pro vysoce rizikové 

obézní pacienty. Dříve nebyla laparoskopie považována za vhodnou metodu  

při bariatrických operacích. Až v červnu roku 1993 provedl prof. Fried společně  

s prof. Peškovou na 1. chirurgické klinice   prioritní miniinvazivní bariatrickou operaci – 

laparoskopickou neadjustabilní gastrickou bandáž. Vzhledem k významu nově 

vypracovaného laparoskopického postupu operace byla její metodika a výhody využití 

během krátké doby přednášena jak v Evropě (Fried, Pešková, 1993: Eurosurgery Congress 

Londýn, Velká Británie), tak i v USA (Fried, Pešková, 1994: kongres Americké 

společnosti pro bariatrickou chirurgii – ASBS, Seattle, Washington) (Fried, Adamec, 

Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011;  Černý & Kopic 

2010; Fried, Gauner, Scopinaro, Steffen, Deitel, Buchwald….Weiner 2008; Fried 2009; 

Kasalický 2012). 

 

2.1 Chirurgické indikace 

Pro správnou indikaci pacienta k bariatrickému výkonu je velmi důležitá úzká 

spolupráce všech odborníků, kteří se účastní výběru pacienta (internista – obezitolog, 

bariatrický chirurg, psycholog zkušený v problematice obézních pacientů, gastroenterolog, 

anesteziolog, nutriční terapeut/dietolog, popřípadě diabetolog). 
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Vždy záleží na individuálním posouzení celkového stavu pacienta. Po bariatrickém 

výkonu se vždy jedná o celoživotní sledování pacienta (nutriční stav, deficity důležitých 

složek potravy- vitaminy, bílkoviny atd.), tak jednou z podmínek indikace  

je spolupracující pacient.  

Indikace: 

1) Pacienti ve věku 18 – 60 let (u pacientů nad 60 let věku je velmi důležité zvážit 

rizika a prospěch operace) 

2) pacienti s BMI ≥ 40 kg/m2 

3) pacienti s BMI 35 – 40 kg/m2 s komplikacemi, u nichž je předpoklad zlepšení 

po snížení hmotnosti navozeném chirurgickým výkonem (tj. metabolické poruchy, 

kardiorespirační choroby, závažná kloubní onemocnění, závažné psychologické problémy 

vázané na obezitu) 

4) požadovaná hodnota BMI může být jak aktuální, tak i dokumentovaná dřívější, 

přičemž pokles hmotnosti, který je výsledkem intenzivní léčby před chirurgickým 

výkonem (pacienti, kteří dosáhli hmotnosti pod požadovanou hodnotou BMI  

pro chirurgickou léčbu) není kontraindikací plánovaného bariatrického výkonu  

a bariatrický výkon je indikován i u nemocných, kteří podstatně zhubli při konzervativní 

léčbě, ale začali znovu přibírat na váze.  

 

Restriktivní zákroky indikujeme spíše u pacientů, kteří již v minulosti dokázali 

úspěšně zredukovat hmotnost a mají schopnost své jídlo dostatečně kontrolovat. 

Malabsorpční výkony naopak indikujeme u pacientů, u kterých předpokládáme budoucí 

možná selhávání a neochotu přizpůsobovat se doporučenému stravovacímu režimu,  

což je také jedním z důvodů jejich obezity (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011;  Fried, Gryga, Herlesová & Kasalický 

2013). 
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2.2 Specifické kontraindikace bariatrického výkonu 

1. pokud nelze doložit žádnou dosavadní obezitologickou péči (pacient,  

který se nepodrobil žádnému způsobu léčby svého onemocnění pod odborným 

dohledem, by neměl být operován dříve než po absolvování alespoň 3 – 6 měsíčního 

období se zaměřením na konzervativní, nechirurgické metody léčby obezity 

2. pokud pacient není schopen a nebo odmítá-li dlouhodobou účast  

a spolupráci na léčbě 

3. dekompenzovaná psychotická onemocnění, závažné deprese a poruchy 

osobnosti, pokud léčba není doporučena psychiatrem se zkušeností s obezními 

4. abúzus alkoholu a/nebo drogová závislost 

5. nemoci v dohledné době ohrožující život 

6. neschopnost adekvátní péče o sebe samého nebo postavení  

bez dlouhodobého rodinného či sociálního zázemí, které by takovou péči zajistilo. 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011;  

Fried, Gryga, Herlesová & Kasalický 2013). 

 

2.3 Malabsorpční chirurgické zákroky 

Principem malabsorpčních zákroků je chirurgický výkon, který vyřadí určitou délku 

trávicího traktu z procesu trávení a vstřebávání potravy. Tím se sníží míra trávení  

a možnosti resorpce živin z potravy (včetně jejího kalorického obsahu).  

Výhodou malabsorpčních zákroků je jejich vysoká účinnost, a to i v případě,  

že pacient ne zcela důsledně dodržuje dietní režim z jakýchkoliv důvodů.  

Nevýhodou je jejich trvalý a prakticky nevratný zásah do trávicího traktu (resekce 

žaludku, někdy i části střeva) a často doživotní nutnost suplementace vitamíny a minerály. 

Patří sem biliopankreatická diverze (BPD). 

2.3.1 Biliopakreatická diverze 

BPD byla poprvé provedena roku 1976 italským chirurgem Nicolou Scopinaro. 

Jedná se zatím o nejradikálnější a dosud stále úspěšně prováděnou a dlouhodobě  
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(nad 10 let) velmi účinnou operaci pro obezitu. V posledních deseti letech se prokázal 

velmi úspěšný vliv BPD na léčbu diabetu 2. typu (viz kapitola 4). 

Tento typ operace vychází z jednoduchého fyziologického předpokladu, že část 

potravy, která není natrávena příslušnými enzymy (žlučové kyseliny, pankreatické 

enzymy), se nemůže absorbovat ve střevě. Takového stavu Scopinaro dosahuje odvedením 

(diverzí) zejména žluči a pankreatických enzymů tak, aby působily na potravu jen velmi 

omezeně v úseku distálního ilea. Díky tomu prochází tenkým střevem většina 

karbohydrátů, tuků a proteinů v neresorbovatelném stavu, a proto je tento zákrok 

z hlediska nutričních deficitů rizikovější v porovnání s ostatními současně prováděnými 

bariatrickými výkony (hypoprotenémie, poklesy hladiny kalcia a anémie, deficity 

vitaminů). 

Operace je podobná resekci žaludku druhého typu s anastomózou Roux-Y-kličkou. 

Chirurg zmenší žaludek asi o jednu třetinu a zmenšený žaludek napojí přímo na střední 

část tenkého střeva. Díky  tomu, že otvor mezi zmenšeným žaludkem a tenkým střevem  

je malý, žaludek se vyprazdňuje pomaleji a pacient se cítí déle nasycený. 

Stupeň malabsorpce i hmotnostních úbytků určují: 

a) délka alimentární kličky, tj. délka kličky od gastroileoanastomózy 

k Bauhinské chlopni. Její optimální délka je  250 cm (měřeno  

na antimezenteriální straně ilea). 

b) délka společné kličky tenkého střeva, tj. od napojení kličky 

přivádějící pankreatické enzymy a žluč k Bauhinské chlopni. Její optimální 

délka je 50 cm. Kratší společná klička vede ke zvýšení počtu stolic a nadměrně 

snižuje resorpci proteinů. Vede tak k vysokým a nechtěným hmotnostním 

úbytkům. Delší společná klička bývá naopak příčinou nedostatečných 

hmotnostních úbytků.  

Nepříjemnou záležitostí pro pacienty, se kterou se setkáváme po BPD 

je imperativní častá stolice po jídle (steatorea), často nepříjemně zapáchající, nadýmající. 

Je to způsobeno zrychlenou pasáží a sníženou schopností vstřebávání tuků.  

Zprvu vyzkoušíme omezit v dietě sacharidy, poté tuky, a teprve po selhání úpravy diety 

indikujeme medikaci (neomycin, metronidazol, rifaximin, bismuth subgallate) (Fried, 
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Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011; 

Scopinaro, Marinari & Camerini 2002), (příloha č.3). 

 

2.4 Restrikční výkony 

Na druhé straně bariatrické chirurgie se objevuje snaha po maximálně šetrném  

a pokud možno reverzibilním restrikčním zákroku oproti malabsorpčním výkonům. 

Výhodou restrikčních výkonů je jejich relativní jednoduchost a v případě nutnosti  

i téměř plná anatomická a funkční reverzibilita. Většina pacientů není ani ohrožena 

vitamínovou či minerálovou deficiencí.  

Základním principem restrikčních zákroků je zmenšení objemu žaludku tak,  

aby mohl pojmout jen malé množství potravy najednou a aby i po požití takového malého 

množství měl pacient dostatečně rychle a dlouho pocit sytosti. Pocit nasycení  

je zprostředkováno pomocí signálů z rozepjaté stěny zmenšeného žaludku. Proto pacient 

při hubnutí netrpí takovým pocitem hladu jako pacienti při běžných dietách a snadněji 

redukuje celkové množství potravy, kterou přijme za den. 

Hmotnostní úbytky po restrikčních výkonech jsou z velké části závislé  

na spolupráci pacienta v pooperačním období a to především na jeho schopnosti omezit  

se v množství (objemu) přijímané potravy. Nedodržování této podmínky vede nejen 

k nižším, ale v některých případech dokonce k žádným váhovým úbytkům a ještě to může 

způsobit závažné chirurgické komplikace.  

Patří sem adjustabilní bandáž žaludku, plikace žaludku, sleeve gastrektomie (Fried, 

Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011). 

2.4.1 Adjustabilní bandáž žaludku 

Podstatou působení bandáže je snížení kapacity žaludku jeho zaškrcením  

(1–2 cm pod gastroezofageálním přechodem a v oblasti Hissova úhlu – a jejím stažením  

na průměr cca 10–12 mm) do tvaru nesymetrických přesýpacích hodin. Tím vzniká malá 

horní část žaludku (asi 30ml) spojená úzkým kanálkem (zaškrcením bandáží) se zbývající 

dolní částí žaludku. Malé množství potravy tak rychle naplní malou horní část žaludku  

a pacient má brzký pocit nasycení. 
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Adjustabilní bandáž žaludku má i další výhody, a to především ty, že nijak 

negativně neovlivňuje vstřebávání základních živin, vitamínů a minerálů z potravy.  

Při tomto zákroku nedochází k ovlivnění absorpce (vstřebávání) živin, neboť operace nijak 

neomezuje trávení probíhající v tenkém či tlustém střevě.  

K redukci nadváhy vede možnost sníst jen malé množství potravy a nutné změny  

ve stravovacích zvyklostech. Nejlepších hmotnostních úbytků po adjustabilní bandáži 

žaludku dosahují pacienti, kteří jedí velmi pomalu, jsou schopni dodržet omezení velikosti 

porcí jednotlivých jídel a nepijí velké množství tekutiny najednou a už vůbec ne sycené  

a slazené nápoje.  

Omezení účinnosti bandáže a výsledné hmotnostní redukce po operaci může  

být způsobeno také neustálým malým „uždibováním“ vysoce kalorických potravin  

nebo opakovaným pitím či příjmem měkkých nebo snadno rozpustných sladkých, vysoce 

kalorických pokrmů (např. slazených nápojů, piva, zmrzliny, šlehačky, tučného mléka, 

krémů, omáček apod.). Vliv na malou redukci hmotnosti může mít také malá fyzická 

aktivita a další faktory.  

Průměrné dlouhodobé (pět a více let) hmotnostní úbytky se pohybují kolem  

30 – 40 kg, resp. 50 – 60 %  předoperační nadváhy. 

Při nedodržení výše uvedených pravidel stravování může dojít k několika 

komplikacím: 

a) vlivem opakovaného roztahování horní části žaludku nadměrným 

množstvím jídla může dojít k jejímu zvětšení a ztenčení stěny a s tím souvisejícímu 

omezení časného pocitu sytosti po jídle. Při extrémním zvětšení a ztenčení stěny 

žaludku nad bandáží (z původních asi 30ml až na 300 ml i více) může tento 

segment žaludku vlivem gravitace a hmotnosti v něm stagnující potravy 

„přepadnout“ přes bandáž kaudálním směrem. Tím dojde k tzv. dilataci 

žaludečního pouche  (malé části nad bandáží).  

b) příjmem nadměrného množství potravy najednou  

a tím přeplňováním žaludku nad bandáží vzniká často nauzea provázená zvracením. 

Při opakovaném zvracení může vlivem antiperistaltiky žaludku jeho distální část 

(normálně uložená pod bandáží) podklouznout skrz bandáž směrem kraniálním, 

čímž dojde k tzv. „slippage, sklouznutí bandáže“.  
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Obě tyto komplikace vyžadují semiurgentní operační korekci, která spočívá  

            v ať již v úplném odstranění bandáže, nebo v její repozici a stažení žaludku 

            kaudálně pod bandáž a fixaci dilatovaného či podklouznutého žaludku pod bandáží.  

c) při opakovaném přejídání může dojít vlivem mikrotraumat serózy 

žaludku o zaškrcující bandáž k postupnému „prořezávání“ bandáže dovnitř 

žaludku. Tento stav lze řešit u většiny pacientů plánovaným endoskopickým 

výkonem, endoluminálním odstraněním (nejlépe po celém obvodu migrované 

bandáže) ze žaludku v kombinaci buď s krátkým laparoskopickým zákrokem 

umožňujícím odstranění adjustační hadičky z dutiny břišní pod laparoskopickou 

kontrolou spolu s odstraněním subkutánně uloženého portu, nebo lze adjustační 

hadičku odstranit naslepo jejím vytažením společně se subkutánním portem 

v lokální anestezie nebo v kombinaci lokální anestezie a analgosedace. 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011; 

Fried & Pešková 1995; Holeczy 2013), (příloha č. 7). 

2.4.2 Sleeve gastrektomie  

Její princip spočívá v resekci podstatné části žaludku (60-80 %) podél jeho velkého 

zakřivení. Vznikne tak zmenšený („tubulizovaný“) žaludek podobný rukávu u košile 

(sleeve).  

Tento typ operací má mít podobný účinek jako bandáž žaludku (zmenšení objemu 

žaludku, který pojme menší množství potravy a vyvolá brzký pocit sytosti). 

Sleeve gastrektomie ještě navíc odstraňuje celý fundus žaludku a jeho velké 

zakřivení, což by mohlo mít vliv i na snížení některých s obezitou spojených hormonů, 

které jsou právě v těchto částech žaludku nejvíce produkovány. 

Nevýhodou je omezení acidity žaludku resekcí jeho významné části podél velké 

kurvatury. To má dopad na omezení redukce trojmocného železa na dvojmocné,  

a jeho obtížnější vstřebávání. Rovněž je zvýšené riziko deficitu vitaminu B12,  

a to v důsledku jeho obtížnější extrakce z živočišných zdrojů při snížené aciditě v žaludku 

a omezené sekrece vnitřního faktoru B12. Je tedy třeba kontrolovat jak stav železa,  

tak vitaminu B12, a předcházet jejich karencím a klinickým dopadům pravidelnou 

substitucí.  
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Po tubulizaci žaludku je popisován relativně častý výskyt reflexní ezofagitidy  

(u cca 30 % pacientů).  

Dlouhodobé zkušenosti s tímto typem restrikční operace zatím chybí (Fried, 

Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011), 

(příloha č. 9). 

2.4.3 Plikace žaludku 

Princip operace tkví především v uvolnění celého velkého zakřivení žaludku 

(přerušení krátkých gastrických cév) a v následné invaginaci velké části žaludku,  

od velkého zakřivení dovnitř jeho lumen směrem k malé kurvatuře. Invaginovaná  

část žaludku se zajistí nevstřebatelnými stehy a/nebo speciálním staplerem vyvinutým 

k tomuto účelu. Na rozdíl od sleeve gastrektomie se tedy 80 % žaludku neresekuje  

a neodstraňuje, ale naopak ponechává a využívá k invaginaci.  

Operace působí dvěma způsoby. Nejen zmenšením objemu a omezení schopnosti 

žaludku se roztáhnout, ale pravděpodobně dochází i ke snížení tvorby trávicích hormonů 

zodpovědných za pocit hladu (ghrelin)  tvořených ve fundu žaludku, v důsledku snížení 

zásobování a průtoku krve touto oblastí. 

Tato nová bariatrická operace se jeví jako velmi slibná možnost dalšího rozšíření 

spektra účinných a velmi bezpečných chirurgických zákroků. 

Výhody plikace žaludku: 

- je velmi bezpečná – riziko komplikací patří k nejnižším ze všech 

bariatrických operací 

- je vysoce účinná jak z hlediska hmotnostních úbytků, které jsou téměř 

shodné s úbytky dosahovanými po tubulizaci žaludku, tak i z pohledu zlepšení  

či úplného vyléčení řady přidružených onemocnění (např. 60 % diabetiků 2. typu zcela 

vyléčeno a dalších cca 15 % výrazně zlepšeno), a to i těch, kteří jsou na léčbě 

injekčním inzulinem 

- při výkonu není nutné odstraňovat (resekovat) jakoukoli část trávicího traktu 

či jiného orgánu 

- operace je plně reverzibilní, tj. v případě nutnosti je možné  

ji laparoskopicky „zrušit“ a pacientovi navrátit plnou funkci trávicího traktu 
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- není nutné implantovat do těla cizí materiál (protézu), svorky apod. 

- je velmi dobře snášena 

V České republice byla LGCP poprvé provedena v OB klinice v Praze koncem 

roku 2009 (Fried, Doležalová). V následujícím roce se tento bariatrický výkon začal 

rozšiřovat do klinické praxe na dalších pracovištích po celém světě. Největší zkušenosti 

s LGCP jsou zatím na třech pracovištích, která se podílela na jeho vývoji (USA, Brazílie  

a ČR – OB klinika v Praze) (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011), (příloha č. 5). 

 

2.5 Hybridní výkony (kombinované) 

Hybridní výkony působí (omezují) obě složky, tj. možnost požití většího množství 

potravy (restrikce) i její trávení (malabsorpce). 

Patří sem např. Roux-Y gastrický bypass             

2.5.1 Roux – en – Y gastrický bypass 

Jeho podstatou je chirurgické zmenšení žaludku prošitím a protnutím (předělením) 

v oblasti kardie a fundu. Na takto nově vzniklou, slepě uzavřenou malou horní část žaludku 

(o objemu cca 20-70 ml) se našije odvodná klička tenkého střeva („Roux-Y“  

nebo v ojedinělých případech „omega“ způsobem). Závažnou časnou komplikací může  

být insuficience resekční linie či oblasti anastomózy (především gastroenteroanastomózy) 

se vznikem peritonitidy a nutností urgentní operační revize. Pozdní komplikace mohou 

nastat v důsledku dumping syndromu nebo v souvislosti se stenózou 

gastroenteroanastomózy, či v důsledku vředových lézí v místě napojení tenkého střeva  

na žaludek.  

Dlouhodobé nežádoucí dopady gastrického bypassu jsou anemie, kostní 

demineralizace a myslet musíme i na deficit vitaminu B1 (hlavně při výrazném 

hmotnostním úbytku více než 7 kg za měsíc). Dále dochází ke zvýšené exkreci oxalátů 

močí (hyperoxalurie), prokazované až u 74 % pacientů po 6 měsících od výkonu  

a to přispívá ke vzniku oxalátové nefrolitiázy zhruba po 3,6 letech od operace.   

Pacienti po Roux-en-Y gastrickém bypassu redukují dvěma mechanismy. 

Vzhledem k omezenému (zmenšenému) objemu žaludku mohou jíst jen mnohem menší 
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porce jídla (restrikce), ale hubnou i v důsledku toho, že je z procesu trávení potravy 

vyřazena (bypassována) část tenkého střeva, a tím je snížena i možnost zužitkovat přijaté 

živiny a kalorie (malabsorpce). 

Protože po bypassové operaci dochází ke sníženému vstřebávání nejen kalorického 

obsahu potravin, ale i některých minerálních látek a vitamínů, měl by pacient po takovém 

zákroku celoživotně užívat vitamínové a minerálové perorální doplňky.  

Redukce hmotnosti jsou po gastrických bypassech výrazné, v průměru kolem  

70 % předoperační nadváhy (tj. kolem 40 kg za první rok, v dalších letech dochází 

k dalším hmotnostním úbytkům o 50 i více kilogramů) a jsou dlouhodobé.  

Ale to vše pouze za následujících podmínek: pravidelnost v jídle (3 hlavní jídla  

a 2 svačiny), vyloučení tekutin sycených CO2, užívání vitaminů, dostatečný spánek, 

pravidelné cvičení. Naopak při chybějící fyzické aktivitě, nevyvážené stravě s častým 

přejídáním se dochází ke zhoršené efektivitě výkonu (Fried, Adamec, Bedřichová, 

Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011; Holeczy 2013,  Lönroth, 

Dalenback & Haglind 1996), (příloha č. 10). 

 

2.6 Předoperační vyšetření 

Před rozhodnutím o chirurgickém výkonu musí předcházet komplexní 

interdisciplinární vyšetření. Základní tým pro takové vyšetření je složen ze specialistů  

se zkušenostmi s konzervativní a chirurgickou léčbou obezity (internista-obezitolog, 

chirurg, gastroenterolog, psycholog-psychiatr, nutriční terapeut). Pro bezproblémové 

pooperační ošetřování pacienta je naprosto nezbytná velmi pečlivá předoperační edukace 

pacienta, event. rodinných příslušníků. Edukace se zaměřuje na to, co lze v pooperačním 

období očekávat a že operační výkon je pouze tím prvním krokem k redukci hmotnosti,  

ale nejvíce záleží na dlouhodobé (celoživotní) spolupráci a ukázněnosti pacienta ve změně 

celého životního stylu. 

 

Předoperační příprava zahrnuje následující postupy: 

- odebrání anamnézy (osobní, rodinná, gynekologická, farmakologická, 

alergická, pracovně sociální) se zaměřením na choroby související s obezitou  
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jak u vyšetřované osoby, tak v rodině. U předchozích operací zjišťujeme rychlost  

a komplikace hojení, toleranci anestezie. Ptáme se na vývoj hmotnosti, redukční 

pokusy (délka, diety, farmakologická terapie) a jakým způsobem byli monitorováni. 

Podrobně se zajímáme i o fyzickou aktivitu. Zjišťujeme, zda pacient kouří (ukončení 

kouření v době intenzivní redukce hmotnosti je pro pacienta obtížné). 

- tělesné složení (denzitometrické vyšetření), eventuálně podle potřeby kostní 

denzitu a vyšetření nepřímou kalorimetrií 

- fyzikální vyšetření 

- předoperační vyšetření běžně prováděná před jakoukoli jinou břišní operací 

(laboratorně biochemické vyšetření, koagulační vyšetření, krevní obraz, glykémie, 

moč+sediment). Pacienti s ICHS – EKG, ECHO srdce event. zátěžové vyšetření  

tzv. ergometrii. Při nejasných výsledcích od kardiologa doplňujeme vyšetření 

selektivní koronarografií. Pacienti s onemocněním plic (CHOPN, astma bronchiale 

těžšího stupně) – spirometrie, RTG plic  

- posouzení celkového zdravotního a výživového stavu 

- vyšetření polysomnografie – vyšetření na syndrom spánkové apnoe  

- vyšetření gastroenterologem – v rámci rutinně prováděné gastroskopie  

je zjišťována přítomnost H. pylori a v případě kolonizace se doporučuje  

jeho eradikace. Dále se při gastroskopii může nalézt řada patologických stavů, 

především ezofagitida, hiátová hernie a vředová choroba. Ve většině případů se jedná 

o asymptomatické nemocné (nález objemové hiátové hernie může být relativní 

kontraindikací LAGB pro vyšší riziko slippage, ale ostatní patologické nálezy  

obvykle jen oddálí výkon, ale nejsou obvykle jeho kontraindikací)  

- ultrazvukové vyšetření břicha – u morbidně obézních pacientů se vyskytuje 

nealkoholickým ztučněním jater (90 %) a nealkoholická steatohepatitida ( 50 %).  

U  nemocných s diabetes mellitus 2. typu je výskyt NAFLD ve 100 % případů, NASH 

má 50 % diabetiků a až 19 % diabetiků má jaterní cirhózu. Právě pátrání  

po případných známkách cirhózy a případné portální hypertenze je velmi významné 

z hlediska případného zákroku. Velmi důležitou informací pro chirurga je údaj  

o velikosti jater, zvláště při výrazném přesahování jater přes střední čáru,  

kdy lze očekávat obtížnější laparoskopický přístup k žaludku. Dále ultrazvukové 
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vyšetření poskytne informace o pankreatu, ledvinách, slezině a případně i o střevních 

kličkách a velkých cévách a možné přítomnosti cholecystolitiázy 

- vysvětlení změn ve stravování, nezbytných po operaci  

- úpravu léčby doprovázejících onemocnění s cílem snížit riziko 

chirurgického výkonu (řada pacientů má nasazenou nevhodnou medikaci vzhledem 

k obezitě a metabolickému syndromu. Včas vyřadíme nebo nahradíme nevhodné léky, 

pokud k nim není jiné opodstatnění. Inzulinorezistentní diabetici na inzulinové léčbě 

mají mnohdy vysoké dávky inzulinu. Úpravou režimu, fyzické aktivity a diety 

můžeme již předoperačně dávky inzulinu u dobře spolupracujícího pacienta snížit) 

- redukce hmotnosti – v přípravě na bariatrický výkon se snažíme pacienta 

přimět k zahájení redukce hmotnosti, aby pacient na operaci nepřicházel  

na svém životním maximu. Redukce hmotnosti o 3 – 10 kg významně přispívá 

k urychlení operační doby, mnohdy k možnosti laparoskopické operativy vůbec. 

K předoperační redukci hmotnosti využíváme kromě diety moderní farmakoterapie. 

Před operací by měl pacient nejméně 2 týdny (ideálně 6 týdnů) dodržovat přísnou 

redukční dietu, která usměrní pacienta a přechod na pooperační stravování pak není 

tak příkrý. Hlavním důvodem je ale redukce jaterního parenchymu usnadňující 

laparoskopický přístup 

- posouzení motivace pacienta a ochoty účastnit se dalšího sledování 

- kontrolu úplné informovanosti pacienta o výhodách, důsledcích a rizicích 

alternativ chirurgických výkonů a potřeby celoživotního sledování 

- kontrolu pacientova náhledu na možné (omezené) výsledky operace 

- kontrolu poskytnutí informovaného souhlasu, zahrnujícího prohlášení  

o rizicích výkonu 

- přijetí behaviorálních úprav životního způsobu a sledování 

- antiagregancia (anopyrin) vysazujeme týden před operací. Warfarinizované 

pacienty konvenčně převedeme na nízkomolekulární heparin v dávkách pro pacienty 

s vysokým rizikem, a po operaci opět převedeme na warfarin. Ostatní pacienti 

dostávají standardně farmakologickou prevenci tromboembolické nemoci LWMH 
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v dávkách pro vysoce rizikové pacienty (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  

 

Předoperační příprava krátkodobá 

Předoperační příprava pacienta se nijak neliší od obecné předoperační přípravy 

před jakýmkoli jiným laparoskopickým výkonem na trávicím traktu. 

- Před operací pacient nesmí jíst minimálně 6 hodin tuhou stravu, pít 

naposledy může 2 hodiny před anestezií a pouze vod nebo neslazený čaj a od půlnoci 

nesmí kouřit 

- v případě obézních pacientů je nutné, aby sestra věnovala dostatečnou 

pozornost kožním řasám, především v oblasti břišní stěny a v okolí pupku 

- večerní a ranní premedikace 

- zajistit dostatečný žilní přístup  

- prevence tromboembolické nemoci za použití elastických kompresivních 

punčoch a podávání nízkomolekulárního heparinu v odpovídající dávce (stále častěji 

se během operace využívá pneumatický kompresivní systém na dolních končetinách) 

- z chronické medikace ponecháváme pouze antihypertenziva a inhalační 

léčbu astmatu, diabetiky převedeme na běžný parenterální přívod glukózy  

s KCL a inzulinem podle aktuální glykémie 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  

2.6.1 Psychologická příprava 

Psychologická vyšetření před bariatrickou operací je nezbytnou součástí výběru  

a přípravy vhodného kandidáta k výkonu.  

V České republice vznikla Psychologická sekce při České obezitologické 

společnosti (www.obesitas.cz) pracující na vytvoření indikačních standardů a metodiky 

vyšetření před bariatrickou operací použitelných u nás.  

Psychologické vyšetření probíhá formou polostrukturovaného rozhovoru,  

který je doplněný psychologickými testy, na jejichž základě lze zvážit diferenciální 

diagnostiku. Tématy rozhovoru jsou současné jídelní chování včetně psychopatologie, 
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historie redukčních pokusů a růstu váhy, fyzická aktivita, zneužívání psychoaktivních 

látek, zvládání stresu, aktuální životní podmínky, anamnéza psychologické a psychiatrické 

léčby včetně sebedestruktivního chování, psychické poruchy a náhled na ně, znalosti  

a pochopení bariatrické léčby a následného režimu. 

Významnou součástí psychologického vyšetření je téma MOTIVACE,  

ať už zdravotní, omezení pohybu a běžných denních činností nebo psychosociální faktory. 

Chirurgická léčba obezity vyžaduje doživotní spolupráci, a proto o ní musí uchazeč 

skutečně sám stát. Aby byla motivace dlouhodobě nosná, měla by vycházet z vnitřního 

postoje. Součástí adekvátní motivace je reálné očekávání od operace, od redukce váhy  

a sám od sebe (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011;  Kubešová, Toběrný & Kalinová 2011; Stárková 2010). 

 

2.7 Pooperační péče 

Pooperační péče je bezprostředně po výkonu až do stabilizace životních funkcí 

zajišťována na pooperačním pokoji a následně jsou pacienti ošetřováni a sledováni  

na jednotce intermediální péče.  

V brzkém pooperačním období se sestry musí vyrovnat zejména s časovou 

náročností péče. Ještě v den operace se pacient může s dopomocí posadit nebo postavit 

vedle lůžka. Sestra v pravidelných intervalech kontroluje životní funkce, specifickou 

hmotnost moči a bilanci tekutin. Dále kontroluje obvazové krytí operačních vstupů 

(krvácení).  

První pooperační den nemocný popíjí v malých dávkách a častých intervalech čaj  

a již je vhodná rehabilitace chůze, většinou jen kolem lůžka. Podle vyhodnocení křivky 

bolesti je podávána analgetická léčba. 

I v pooperačním období se pokračuje v prevenci tromboembolické nemoci. 

Do domácího ošetřování bývá standardně pacient propuštěn 3. pooperační den, 

pokud to dovoluje jeho celkový stav.  

První pooperační chirurgická kontrola se doporučuje 7.-10. pooperační den,  

kdy se odstraní kožní stehy a zároveň je vhodné pacientovi znovu zopakovat základní 

principy dietního omezení a změny stravovacích návyků. 
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Další kontrola by měla být za měsíc a následně v prvním roce po operaci každé  

3 měsíce. Druhý rok bývají kontroly po 6 měsících a v dalších letech 1x ročně.  

Pacient musí mít vždy možnost dalších kontrol podle potřeby, při obtížích  

nebo změnách stavu. Vlastní kontroly provádí bariatrický chirurg nebo obezitolog. Pacient 

by měl mít po operaci přístup k naléhavé péči poskytované chirurgickým centrem po dobu 

24 hodin denně.  

V období rychlého poklesu hmotnosti po bariatrických výkonech věnujeme 

pozornost úpravě léčby nemocí spojených s obezitou (zvláště diabetu a hypertenze)  

a dále kontrolujeme pravidelně 1x ročně a nebo podle potřeby laboratorně metabolický  

a výživový stav, aby se předešlo deficitům vitaminů, bílkovin a jiných mikronutrientů  

a včas se zahájila suplementace a medikamentózní léčba. Zahrnuje to glykémii nalačno 

(HbA1c – glykovaný hemoglobin u diabetiků), jaterní testy, krevní obraz, vyšetření renální 

funkce, vitamín B12, 25-(OH) vitamin D3, ferritin, kalcemii, parathormon, albuminy, 

hemoglobin, Mg2+, zinek, kostní alkalická fosfatáza, transferuj, kreatinin, protrombinový 

čas (PTT), je důležité také provést vyšetření moči. 

Doporučované kontroly nutričním terapeutem jsou 1-2x v prvním týdnu, 

pak za 1, 2, 3, 6, 9 měsíců po operaci, dále pak 1x ročně. 

U BPD se podávají inhibitory protonové pumpy/blokátory H2 receptorů se podávají 

celý první pooperační rok. Při nadměrném nadýmání, odchodu plynů a/nebo zapáchajících 

stolicích je doporučeno podávat neomycin nebo metronidazol, rifaximin nebo pankreatické 

enzymy perorálně. 

Těžká obezita (obezita 3. stupně) je celoživotní onemocnění. Ošetřující lékař  

je spolu s ošetřujícím chirurgem odpovědný za léčbu doprovázejících nemocí  

před výkonem a za sledování po něm. Chirurg je odpovědný za krátkodobé i dlouhodobé 

příhody a komplikace, které jsou v přímém vztahu k operaci, internista-obezitolog  

za dlouhodobé sledování po chirurgické léčbě a za léčení obezity a s obezitou spojených 

nemocí a nechirurgických důsledků výkonu. Dlouhodobý výsledek léčby je významně 

závislý mimo jiné na spolupráci pacienta při pooperačním sledování. Pacient musí převzít 

celoživotní odpovědnost za přijetí pravidel medicínského sledování (Bedřichová 2012; 

Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  
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2.7.1 Vývoj po bariatrické operaci 

K bariatrické operaci lidé přistupují s řadou očekávání, někteří v ní vidí poslední 

možnost ve svém dlouholetém boji s obezitou, někteří si od ní slibují získání kontroly  

nad svými jídelními návyky, někteří operaci vnímají jako radikální rozdělení svého života 

na „před“ a „po“. Myslí si, že život „po“ bude zcela odlišný a samozřejmě příjemnější. 

Někteří bohužel očekávají zázraky.  

Pooperační změna životního stylu a významná redukce váhy přináší mnoho pozitiv. 

V tomto období hraje svoji roli i naděje, nový aktivní přístup ke svému životu  

nebo pozornost a pozitivní zpětná vazba od druhých.  

Pacienti popisují vymizení nebo zlepšení zdravotních problémů, pokles 

psychických obtíží spojených s váhou, nárust sebevědomí, vyšší disciplínu. Dochází  

ke zvýšení atraktivity a pozitivnějšímu vnímání svého těla.  

Stoupá celková kvalita života, k největším změnám dochází v oblasti zdraví,  

dále i ve spokojenosti se sexuálním životem.  

Jídelní chování 

S pooperačním režimem a redukcí se zvyšuje pocit kontroly nad jídelním 

chováním, který je vnímán velmi pozitivně. Snižuje se prožitek hladu a dochází 

k normalizaci jídelních zvyklostí a to zejména v průběhu prvního roku. Postupně  

se ale mohou vracet původní návyky stravování a znovu se objevit patologické rysy. 

Jelikož zmenšený žaludek nedovoluje sníst větší množství potravy bez bolesti či zvracení, 

pravděpodobnost přejídání se snižuje. Ale pokud je pro dotyčného jídlo významným 

zdrojem pohody a nenašel po bariatrii alternativní odreagování, vrací se zpět k jídlu,  

jen v jiné podobě (zobání, zvýšená spotřeba alkoholu).  

Způsobem, jak obejít restrikční efekt adjustabilní gastrické bandáže, je pití 

vysokokalorických tekutin nebo potravin, které se v ústech rozpustí či rozmělní (čokoláda, 

oplatky, rozmixované jídlo, zmrzlina) a tím dochází k zastavení redukce hmotnosti. 

Psychické poruchy 

Psychické obtíže po bariatrické operaci se zpravidla objevují postupně. Zbavení  

se mnoha kilogramů je pro obézního pacienta velmi příjemné. V jeho životě se odehrávají 

velké změny každodenních aktivit, mění se tvar a velikost vlastní postavy, mění se priority, 
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zvyšuje se sebevědomí, atraktivita. To vše ale může působit i jako spouštěč pro rozvoj 

psychické poruchy, zejména v případě, že se hubnoucí se změnami obtížně vyrovnává. 

Dalším rizikovým faktorem pro rozvoj psychické poruchy je období, kdy končí rychlá 

redukce hmotnosti, okolí méně chválí za novou image, snižuje se frekvence návštěv  

u lékaře, a tím i věnovaná pozornost. Objevují se obtíže, které si do té doby dotyčný 

nepřipouštěl, jako je povislá kůže, závistivé reakce druhých, někdy dokonce nesouhlas 

partnera. První takové rizikové období je 6 měsíců po operaci.  

Relaps 

Obezita je nemoc. Relaps, tedy návrat hmotnosti, zdravotních problémů, postojů, 

emocí, myšlenek a chování s ní spojených, je jednou z vyčerpávajících součástí léčby 

obezity. K bariatrické operaci dospějí většinou lidé, kteří tento relaps opakovaně prožili.  

K opětovnému přibývání kilogramů přispívají nesplněná reálná i nereálná 

očekávání. Při rozhodování se pro redukci váhy je důležitým faktorem aktuální 

nespokojenost s různými oblastmi života. Pokud zhubnutí tyto problémy nevyřeší  

nebo pouze částečně, tak přijde zklamání, zlost, pocit nespravedlnosti nebo chuť se vzdát. 

K rizikovým patří zejména nereálná očekávání od sebe nebo od metody samotné. 

Prevenci relapsu lze zajistit zapojením psychologa před-i pooperační léčby. 

Psychologické vyšetření před operací mapuje rizikové faktory, které ohrožují stabilitu 

hmotnosti, a to typické pro konkrétního jedince. V pooperačním období je nezbytně nutná 

důvěra pacienta v ošetřující tým, protože jedině tak přijde pro radu, když zjistí, že něco 

není v pořádku (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011).  

2.7.2 Plastické operace po redukci hmotnosti 

Významná redukce hmotnosti má i svá úskalí. Po úspěšné redukci hmotnosti  

má většina pacientů nevzhledné kožní laloky jako důsledek redukce tuku, ale ne redukce 

epidermis. Často bývají komplikovány vznikem zapářky, dermatitidy a vznikem ulcerací 

nereagujících na léčbu. Jsou obtížně ošetřitelné při běžné osobní hygieně. Nadbytečné 

laloky se i velmi špatně ukrývají do spodního prádla a působí psychické újmy.  

A tak se řada pacientů následně rozhodne podstoupit plastické operace. Nejčastěji  

se provádějí plastiky břišní stěny a modelace prsů, dále úprava kůže na horních 

končetinách, facelift, úpravy víček. Je třeba, aby pacientova hmotnost byla nejméně  
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6 měsíců (ideálně 12) již stabilní (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011). 

 

2.8 Komplikace bariatrického výkonu 

Nejčastější komplikace, se kterými pacient přichází, by měly být alespoň částečně 

zvládnuty každým členem multidisciplinárního týmu.  

2.8.1 Zvracení 

Zvracení bezprostředně po operaci je důsledkem celkové anestezie a reakcí 

trávicího traktu na mechanickou manipulaci. 

Zvracení v pozdější době vzniká jako následek špatného rozkousání stravy, hltání, 

přeplňování pouche a pití tekutin současně s jídlem. Léčbu zahájíme včasnou hydratací, 

antiemetika, důsledný rozbor anamnézy, laboratorní kontroly, event. gastroskopii.  

Další léčebný postup je volen podle etiologie.  

2.8.2 Gastroezofageální refluxní choroba jícnu  

Refluxní choroba se v populaci obézních pacientů vyskytuje ve vysokém procentu 

(až 60 %) už před operací. Pokud se objeví symptomy po RYGB znamená to nejčastěji 

stenózu gastrojejunoanastomózy. V případě LAGB je příčinou zhoršení obtíží porucha 

motility distálního jícnu před operací, další roli hraje velikost pouche a umístění bandáže  

a míra sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Pacienti by měli být léčeni standardně 

jako pacienti bez operace. Po LAGB a RYGB dochází až u 90 % pacientů k ústupu obtíží. 

2.8.3 Píštěl 

Asi u 1-6 % pacientů po bypassových operacích se vyskytuje netěsnost a gastro-

gastrická píštěl. Jedná se o potenciálně závažnou komplikaci, která může vyústit 

v gastrokutánní píštěl, peritonitidu, absces, sepsi a orgánové selhání a následně smrt. 

Klinicky se projevuje tachykardií, horečkou, nauzeou a zvracením, bolestí v zádech, břiše 

či na hrudi. Nejčastěji je problém v oblasti gastrojejunoanastomózy. Píštěle mohou  

být ošetřeny endoskopicky pomocí tkáňového lepidla, samoexpandibilních potahovaných 

stentů, pomocí hemoklipů či pomocí endoskopického šicího instrumentaria.  
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2.8.4 Stenózy 

Gastojejunoanastomózy jsou šíře 10 – 12 mm proto, aby plnily svůj restriktivní 

účel. Stenózy anastomózy po RYGB jsou definovány už jako průměr menší než 10 mm. 

Vyskytují se u 3–28 % nemocných. Stenózy se klinicky projevují nauzeou, zvracením  

a dysfagií nejčastěji v 1. roce po operaci. Diagnostikují se pomocí RTG vyšetření 

s kontrastem a nebo endoskopicky, které je preferováno pro svou vysokou senzitivitu, 

umožňuje diagnostikovat vředy a může být zároveň provedeno i endoskopické řešení 

stenózy pomocí trough-the-scope balonu či pomocí po vodiči zavedené dilatační bougie.  

2.8.5 Dumping syndrom 

Tento syndrom je opět asociovaný s RYGB. Jedná se o rychlou evakuaci z žaludku 

do tenkého střeva, a to buď časnou, cca do 15minut po jídle, nebo pozdně  

po cca 2 hodinách. Klinicky se projevuje tachykardií, palpitacemi, opocením  

se, zarudnutím, průjmem, nauzeou a zvracením. Skutečný výskyt této komplikace  

není znám, ale podle metaanalýz se vyskytuje asi u 14 % operovaných.  

Časnému dumping syndromu se snažíme předcházet podáváním tekutin před jídlem 

a nikoli současně s jídlem, jíst malé porce častěji a zvážit suplementaci kukuřičným 

škrobem. Při pozdním dumping syndromu je nutné předcházet hypoglykemii a poučit 

pacienta, aby ve stravě omezoval příjem jednoduchých sacharidů. 

2.8.6 Slippage (sklouznutí) a eroze a prořezávání se bandáže 

 Jedná se o komplikaci, která se vyskytuje pouze U LAGB. Eroze v oblasti 

bandáže a její prořezávání se vyskytuje přibližně u 9,5 % a slippage nebo dilatace pouche 

u 6,3 % pacientů. Prořezávající bandáž se nejlépe diagnostikuje pomocí endoskopického 

vyšetření, v případě slippage může být lepší rentgen kontrastní vyšetření. 

Eroze bandáže může být asymptomatická nebo se může projevovat bolestí 

v epigastriu, nauzeou, zvracením, infekcí v oblasti portu a vzestupem hmotnosti. Může  

se objevit i krvácení.  

Slippage se projevuje refluxními obtížemi, vzestupem hmotnosti a známkami 

obstrukce. Endoskopicky nalézáme ezofagitidu, dilatovaný pouche, asymetricky uloženou 

bandáž, vředy, eroze a gastritidu. Slippage je možné řešit endoskopicky, kdy je snaha 

vyklouzlou část žaludku reponovat zpět pod bandáž. Vždy je nutná deadjustace bandáže. 
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2.8.7 Krvácení a anemie 

Další možnou komplikací bariatrických výkonů je krvácení a anemie. Krvácení 

dělíme na akutní a chronické projevující se sideropenickou anemií. Zdroj krvácení může 

být v kterékoli části horního GIT, včetně exkludované části žaludku u pacientů po RYGB. 

Po RYGB se krvácení vyskytuje v časné fázi ze staplerové linie až u 4 % nemocných. 

2.8.8 Průjem 

Další komplikací po RYGB a BPD může být průjem (imperativní častá stolice  

po jídle, často nepříjemně zapáchající, nadýmající způsobená zrychlenou pasáží  

a sníženou schopností vstřebávání tuků). U těchto nemocných se může objevit i bakteriální 

přerůstání v důsledku syndromu slepé kličky. Při podezření na tento syndrom je na místě 

antibiotická terapie. 

2.8.9 Cholecysto-choledocholitiáza 

U výraznějšího a rychlejšího hubnutí spojeného s malabsorpčními typy operací 

dochází také ke vzniku cholecystolitiázy (až 36 % po 6 měsících od operace) v důsledku 

sníženého obsahu fosfolipázy ve žluči při hubnutí a zvýšené sekreci cholesterolu do žluči, 

lze jí předcházet podáváním syntetických žlučových solí jako je ursodeoxycholová 

kyselina (po 6 měsících pouze 2 %). 

Řešení choledocholitiázy u RYGB a BPD je velmi obtížné a ERCP je úspěšné 

maximálně u 66 % nemocných. 

2.8.10 Vzestup hmotnosti 

K vzestupu hmotnosti může dojít z důvodu nespolupracování pacienta ve smyslu 

nedodržování diety a změny stravovacích návyků. Opětovný vzestup hmotnosti může  

být v případě RYGB gastrogastrická fistula, široká gastroenteroanastomóza a v případě 

LAGB dilatace pouche. 

2.8.11 Bolesti zad 

Bolesti zad vznikají nejčastěji u pacientů, u kterých dojde k větší váhové redukci, 

ale zároveň nedojde k navýšení fyzické aktivity a posilování. Tyto bolesti jsou způsobeny 

nefunkčním „svalovým korzetem“. Zádové svalstvo bylo původně zpevněno pouze okolní 
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tukovou tkání, nebylo dostatečně zatěžováno, a tudíž po zhubnutí nesplňuje  

svou posturální funkci. Jedinou prevencí je dostatečná pohybová aktivita.  

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011). 
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3 Výživa po bariatrických operacích 

Bariatrické operace léčí nadbytek tělesné hmotnosti a tělesného tuku tím,  

že omezíme energetický příjem restriktivními nebo malabsorpčními typy operací. 

Metabolické komorbidity, zejména porucha glukózového metabolismu, je ovlivňována  

i změnou fyziologických a zejména endokrinních funkcí gastrointestinálního traktu. 

Všechny tyto mechanismy ale přispívají ke sníženému vstřebávání živin – proteinů, 

esenciálních mastných kyselin, vitaminů i minerálních látek včetně stopových prvků. 

Musíme tedy při těchto výkonech možné malnutrice myslet, předcházet jim, sledovat 

pacientův nutriční stav a případné nutriční deficity léčit, abychom předcházeli možným 

závažným klinickým důsledkům. 

Pro snažší pochopení vlivu jednotlivých bariatrických operací na nutriční stav 

pacienta je dobré si připomenout, jakým způsobem se jednotlivé části GIT, ovlivňované 

bariatrickými výkony, podílejí na vstřebávání živin za fyziologických podmínek  

(příloha č. 2). 

Žaludek – slouží k dočasnému uložení potravy a je místem prvního trávení 

bílkovin pepsinem při přítomnosti kyseliny chlorovodíkové, promíchávání a rozpouštění 

potravy. Produkce kyseliny chlorovodíkové vede k okyselení tráveniny a napomáhá 

redukci trojmocného železa na dvojmocné, které je zejména v duodenu, snáze 

absorbovatelné. Kyselé prostředí žaludku vede společně s pepsinem ke snazšímu 

uvolňování vitaminu B12 z bílkovin živočišného původu. V žaludku dochází k produkci 

vnitřního faktoru vitaminu B12,  který je potřebný pro vstřebávání tohoto vitaminu v ileu. 

Důležitá je funkce pyloru. Ten po malých porcích vstřikuje tráveninu do duodena. 

Vyřazením pyloru z pasáže potravy po kombinovaných, restrikčně-malabsorpčních  

i malabsorpčních výkonech může docházet k projevům dumping syndromu. Snížení 

objemu žaludku prováděné především při některých restrikčních operací, vede k nutnosti  

jíst častěji a menší porce.  

Tenké střevo – normální délka tenkého střeva je u dospělého jedince 400–600 cm 

a je složené z duodena (25-30 cm), jejuna (160-300 cm) a ilea (obvykle 200 – 400 cm), 

přičemž každá část střeva má ve fyziologii vstřebávání živin své specifické funkce. 

Duodenum – v duodenu a částečně v proximálním jejunu dochází ke vstřebávání 

minerálů jako je železo, vápník, hořčík a zinek a kyseliny listové. V duodenu  
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se k trávenině dostávají žlučové kyseliny, které emulzifikují tuky a aktivují lipázy, štěpící 

triacylglyceroly na monoacylglyceroly a mastné kyseliny. Pankreatická exokrinní sekrece, 

která je přiváděná do duodena obsahuje lipázy, proteázy, amylázy a bikarbonát, štěpící 

základní makronutrienty a neutralizuje kyselost tráveniny přiváděné ze žaludku. Nízké 

duodenální pH může zapříčiňovat malabsorpci glukózy. 

Jejunum – je důležité z hlediska vstřebávání vitaminů rozpustných ve vodě. Většina 

sacharidů a bílkovin se vstřebává v jejunu a ileu. V případě resekce jejuna je ileum  

obvykle schopné ztrátu jejuna v absorpci živin kompenzovat, ale už není schopné nahradit 

snížené hladiny jejunálních inhibičních enterohormonů, jako je např. gastrický inhibiční 

peptid (glukózo-dependentní inzulinotropní peptid) a vazoaktivní peptid. Jejich snížené 

hladiny vedou ke zvýšení hladin gastrinu a následné gastrické hypersekreci a aciditě 

inaktivující pankreatické enzymy, a tak se snižuje účinnost digesce bílkovin a lipidů.  

Také snížená sekrece cholecystokininu a sekretinu z jejuna vede ke snížení pankreatické 

sekrece a snížené kontraktilitě žlučníku. 

Ileum – v ileu dochází k absorpci tuků emulzifikovaných žlučovými kyselinami,  

ke zpětnému vstřebávání žlučových kyselin, vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích  

a vitaminu B12 navázaného na jeho vnitřní faktor. Pro fyziologické funkce ilea  

je nejdůležitější distálních 100 cm jeho délky. V ileu a tlustém střevě je vstřebávána 

většina tekutin a elektrolytů. Denně je tak v distální části GIT absorbována kromě zhruba 

0,5 – 1,5 l většina z 9-12 l tekutin, sestávajících jak 2-3 l obsažených v přijímané potravě  

a tekutinách, tak ze 7-9 l tekutin vylučovaných GIT. Z hlediska malabsorpce živin  

je důležitá funkce ileocekální chlopně, zabraňující invazi bakterií tlustého střeva  

do tenkého.  

Tlusté střevo – hlavní funkcí tlustého střeva je zpomalení pasáže tráveniny, 

absorpce sodíku a vody a vylučování bikarbonátu a draslíku. Dále fermentací vlákniny 

mikrobiálními kmeny tlustého střeva vznikají mastné kyseliny o krátkém řetězci (acetát, 

propionát a butyrát), které lze energeticky využívat. V případě resekce tenkého střeva  

je tlusté střevo schopno adaptačně nahradit funkci až 50 cm tenkého střeva.  

Z anatomického a fyziologického přehledu vyplývá, že čím distálněji do GIT 

jednotlivé výkony zasahují, tím výraznější je ovlivnění absorpce živin a vyšší riziko vzniku 

nutričních deficitů. Naopak výkony na proximální části GIT jsou spíše restrikční,  

které zamezují vstup stravy do GIT, kde nutriční karence a deficity bývají spíše vzácnější, 
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ale i zde v závislosti na stupni váhové redukce se mohou vyskytovat a je třeba na ně myslet 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  

 

3.1 Dietní opatření 

Cílem okamžité pooperační diety je adaptace trávicího traktu na operační výkon 

(pooperační otok, hojení anastomóz) a rychlá redukce hmotnosti, stimulující pacienta 

psychicky k další redukci. Nepřímým efektem je promptní zlepšení glykémií u diabetiků, 

které vede k podpoře hojení. Pacienta před operací připravíme na jednotlivé fáze  

diety – tekutá, kašovitá a strava s normální konzistencí. Nejlepší je, když se pacient setká 

s nutričním terapeutem před operací a znovu před odchodem z nemocnice,  

kdy má možnost si ujasnit dietu a terapeut se pomocí vhodně kladenými otázkami 

přesvědčí, že pacient problematice opravdu rozumí. Opakovaně trváme na dodržování 

termínů přechodu z jednotlivých typů stravy. Edukujeme hlavně o pití tekutin, důsledném 

rozkousání a rozmělnění sousta (asi 20x), délce trvání jednotlivého jídla, časového 

rozložení jídla (po třech hodinách, poslední jídlo 2-3 hodiny před spaním), o jeho složení 

s důrazem na dostatek bílkovin a množství jídla na jednotlivou porci (150 ml, po BPD  

200 ml a po LAGB 100 ml). Pacienti po restriktivních výkonech musí pít tekutiny  

asi 15 – 30 minut před vlastním jídlem. Rozbor jídelníčku je pak základem každé  

další pravidelné kontroly. K tomu pacienta ještě pomocí klinického a laboratorního 

vyšetření dlouhodobě v pravidelných intervalech monitorujeme. Jen tak můžeme odhalit 

možné nutriční deficity a chyby vedoucí k neadekvátní rychlosti redukce hmotnosti  

a preventivně čí terapeuticky je ovlivňovat. Ideální je,  když pacient přichází na kontrolu  

se zaznamenaným týdenním jídelníčkem (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011). 
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3.1.1  Výživa po BPD 

Dietní pokyny pro pacienty po BPD jsou navrženy tak, aby dosáhli bezpečným 

způsobem výrazného léčebného úspěchu (příloha č. 4). Po BPD se strava upravuje 

v několika fázích. Bezprostředně po operaci se jedná o tekutou stravu, následně se přechází 

na kašovitou a nakonec se tuhá strava bude skládat z menších porcí běžné stravy, 

obohacené o potraviny s vyšším obsahem bílkovin a méně kalorií pocházejících z tuků  

a cukrů. Vzhledem ke kompenzaci možného sníženého příjmu je doporučována celoživotní 

denní profylaktická perorální suplementace vitaminů a mikronutrientů ve formě 

multiminerálových/multivitaminových doplňků stravy, kde jsou alespoň tři čtvrtiny  

všech mikronutrientů s tím, že by suplementovaná dávka měla tvořit 200 % doporučované 

denní dávky pro zdravé osoby, ve vyšší dávce je nutné suplementovat specificky vápník, 

přednostně ve formě kalciumcitrátu v denní dávce 2 g denně. Měl by se podávat v časovém 

odstupu od podávání preparátu železa. (Viz tabulka č.1). 

Velikost porce bude menší než dříve (200 ml), s jídlem se nespěchá, jí se klidně  

a pomalu, jídlo se dobře rozžvýká a věnuje se mu dostatek času. Jídlo se nesmí současně 

zapíjet tekutinami, protože to zvyšuje riziko přeplnění žaludeční kapsy. 

Po třech měsících od operace již pacient není nijak limitován ve výběru stravy. 
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Tabulka č. 1 Zásady diety při BPD (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011) 

Doba po 
výkonu 

Dieta po BPD Praktické pokyny 

1.-3. den Parenterální výživa Dobu podávání určuje klinický stav pacienta a 
nástup střevní peristaltiky, po němž ještě jeden 
den v kombinaci se dopingem čirých 
nekalorických tekutin 

3.-13. den Tekutá strava: proteinové 
nápoje, kuřecí vývar, 
bujony, odstředěné nebo 
odtučněné mléko, sójové 
nápoje, ovocné, 
zeleninové šťávy 

- 90 g bílkoviny, zpočátku alespoň více než 60 g, 
zahájení dlouhodobé suplementace:  

- žvýkací multivitaminové/multiminerálové 
doplňky se železem a vitaminem C 2x denně 

- žvýkací či tekuté doplňky kalcium citrátu (2000 
mg/d) s vitaminem D3 (400-800 j./d) 

- vitamin B12 perorálně alespoň 350-500µg/d, 
někdy třeba i.m. 

- vitamin A 4000j./d 

- vitamin E 150j./d 

- vitamin K 0,15 mg/d 

3.-5. týden Tekutá a kašovitá strava: 
rozmixované maso, kuře, 
krůta, ovocné, zeleninové 
pyré bez slupek, puding, 
jogurt, kaše, 
rozmixovaná zelenina, 
bramborová kaše 

Proteinová jídla 3-6x denně v malých porcích, 
pouze několik lžic, pít odděleně od jídla, po 30 
minutách od skončení jídla, alespoň 90 g 
bílkoviny denně, optimálně až 120 g denně, 
doplnit podle potřeby proteinovými nápoji 

6.-11. týden Šetřící strava s nízkým 
obsahem vlákniny: do 
měkka uvařená zelenina, 
maso, těstoviny, 
konzervované ovoce 

Bílkoviny v každém jídle 90 – 120 g/d, 
upřednostňovat v kombinaci se zeleninou, omezit 
koncentrované sacharidy při dumping syndromu, 
tuky při steatoree, mléčné výrobky kromě tvrdých 
sýrů při deficitu laktázy 

12. týden a 
dále 

Upřednostňovat 
potravinové zdroje 
proteinů, ovoce, 
zeleninu, ze škrobových 
potravin celozrnné, 
brambory 

Kalorický obsah 1200 – 1800 kcal/den, upravovat 
podle žádoucí rychlosti hmotnostní redukce, 
zvyšovat společně s navýšením bílkovin v případě 
proteinové malnutrice 
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3.1.2 Výživa po gastrickém bypassu 

Algoritmus posloupnosti zavádění stravy po operaci je, že se začíná parenterální 

výživou, a teprve po objevení se střevní peristaltiky a dovoluje-li to celkový klinický stav, 

se přechází na perorální tekutou výživu, poté kašovitou a následně na běžnou tuhou stravu. 

Gastrický bypass vede k posilování pozitivních stravovacích návyků díky restrikci 

příjmu potravy přes malý gastrický pouche, vyžaduje spolupráci pacienta a nutnost přijímat 

pouze malé množství jídla při jedné porci, jíst pomalu a jídlo dostatečně žvýkat, oddělovat 

tekutiny od jídla s časovou prodlevou. Na druhé straně naštěstí hormonální mechanismy 

způsobují, že pacienti nemají takový pocit hladu a malý příjem kalorií je proto pacientem 

dobře tolerován (Viz tabulka č. 2).  

Musíme ale myslet na to, že díky bypassovým výkonům je limitován nejen objem 

přijímané stravy, ale potrava je i vyřazena z kontaktu s distální částí žaludku, duodena  

a proximálního jejuna, což vede k omezení funkce absorbovat vápník, železo, měď, zinek  

a kyselinu listovou, které se tak stávají deficitními. Nicméně v porovnání s BPD  

je umožněn poměrně časný přístup biliárních a pankreatických šťáv k trávenině cestou  

Y-spojení. Vyřazením velké části žaludku je pak limitováno vstřebávání vitaminu B12. 

Pokud mají někteří pacienti dietní problémy, pak se to týká zejména intolerance 

těstovin, rýže, noků, chleba a masa. 
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Tabulka č. 2 Zásady diety při gastrickém bypassu (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 

Doba po 
výkonu 

Dieta po gastrickém 
bypass  

Praktické pokyny 

1.-2. den Parenterální výživa Dobu podávání určuje klinický stav pacienta a 
nástup střevní peristaltiky, po němž ještě jeden den 
v kombinaci se dopingem čirých nekalorických 
tekutin 

3.-13. den Tekutá strava: proteinové 
nápoje, kuřecí vývar, 
bujony, odstředěné nebo 
odtučněné mléko, sójové 
nápoje, ovocné, zeleninové 
šťávy (obvykle kolem 3 l/d 
dopingem, kdy maximální 
objem 1 pití upíjeného po 
doušcích je 100 ml) 

- alespoň 60 g bílkoviny denně, zahájení 
suplementace:  

- žvýkací multivitaminové/multiminerálové 
doplňky 2 x 1, navíc specificky: 

- železo 80 mg s vitaminem C 

- vitamin A 4000 j. 

- vitamin E 10 mg 

- žvýkací či tekuté doplňky kalcium citrátu/ 
s vitaminem D3 (2000 mg/400 j.) 

- vitamin B12 jednorázově i.m. 1000-3000µg 1-3x 
měsíčně, nebo p.o. minimálně 600µg denně 

3. týden Tekutá a kašovitá strava: 
rozmixované maso, kuře, 
krůta, ovocné, zeleninové 
pyré bez slupek, puding, 
jogurt, kaše, rozmixovaná 
zelenina, bramborová kaše 

Proteinová jídla 3-6x denně v malých porcích, 
pouze několik lžic, pít odděleně od jídla, po 30 
minutách od skončení jídla, alespoň 60 g bílkoviny 
denně, optimálně až 120 g denně, doplnit podle 
potřeby proteinovými nápoji 

4. týden Šetřící strava s nízkým 
obsahem vlákniny: do 
měkka uvařená zelenina, 
maso, těstoviny, 
konzervované ovoce 

Pacient by měl být poučen, aby měl bílkoviny 
v každém jídle – až 1,5 g na kg optimální tělesné 
hmotnosti navýšené o čtvrtinu, vyhýbal se 
škrobovým nebo koncentrovaným sacharidům, pil 
nejdříve po 30 minutách od jídla, vyhýbal se rýži, 
chlebu, těstovinám, knedlíkům, dokud nesní 60 g 
bílkoviny se zeleninou a ovocem             

5. týden a 
dále 

Upřednostňovat potravinové 
zdroje proteinů, ovoce, 
zeleninu, ze škrobových 
potravin celozrnné, 
brambory 

Kalorický obsah 800 – 1200 kcal/den, upravovat 
podle žádoucí rychlosti hmotnostní redukce 
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3.1.3 Výživa po sleeve gastrektomii 

U sleeve gastrektomie je potřeba počítat po operaci s protrahovanějším algoritmem 

zavádění potravin např. oproti gastrické bandáži a to kvůli relativně dlouhé resekční linii 

podél velké kurvatury na žaludku a jejímu hojení. Od tekuté diety, která je podávaná 

v prvním týdnu, a je nutné soustředit se hlavně na dostatek tekutin (více než 1,5 l za den)  

a dostatečnou substituci proteinů v tekuté stravě, následuje období kašovité stravy po dobu 

3 týdnů a teprve 2 měsíce od operace se zavádí lehce stravitelná strava obsahující  

1000-1200 kcal, se zastoupením nejméně 80 g bílkovin denně. Pacient se učí jíst pomalu, 

nepít současně s jídlem, stravu pomalu a důkladně rozkousávat (Viz tabulka č. 3).  

Dlouhodobě se monitoruje nutriční stav vitaminu B12 (kdy je zvýšené riziko deficitu 

v důsledku jeho obtížnější extrakce z živočišných zdrojů při snížené aciditě v žaludku  

a omezené sekrece vnitřního faktoru B12)  a železa (v důsledku omezení acidity žaludku 

resekcí  jeho významné části podél velké kurvatury dochází k omezení redukce 

trojmocného železa na dvojmocné, a tím jeho obtížnější vstřebávání),  

které nesubstituované vedou během 1-3 let po operaci ke klinickým projevům deficitu,  

a proto je řada pracovišť podává v substituci preventivně. Pravidelná substituce  

je doporučována i u vápníku a vitaminu D. 

V bezprostředním období po operaci je časté zvracení (až u 36 % pacientů), 

kterému musíme  předcházet včasnou edukací pacienta o způsobu konzumace potravy  

a to častější frekvencí malých porcí, oddělováním pitného režimu od příjmu solidních 

potravin s minimální prodlevou 30 minut. 
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Tabulka č. 3 Zásady diety při gastrickém sleeve (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 

Doba po 
výkonu 

Dieta po sleeve 
gastrektomii 

Praktické pokyny 

1.-2. den Parenterální výživa Dobu podávání určuje klinický stav pacienta a nástup 
střevní peristaltiky 

3.-7. den Tekutá strava: 
proteinové nápoje, 
kuřecí vývar, bujony, 
odstředěné nebo 
odtučněné mléko, 
sójové nápoje, ovocné, 
zeleninové šťávy  

- Minimálně 60-80 g bílkoviny denně, maximální objem 
1 pití = 100 ml, upíjet pomalu po doušcích, celkově za 
den obvykle 2,5-3 l tekutin 

zahájení suplementace:  

- žvýkací multivitaminové/multiminerálové doplňky 2 x 
1, navíc specificky: 

- železo 80-325 mg denně podle laboratoře vhodné 
s vitaminem C ve žvýkací či tekuté formě 

- kalcium citrát/ s vitaminem D3 (1000-1500 mg/400-
800 j./d) 

- vitamin B12 500µg denně sublinquálně, event. úprava 
i.m. 

2.-4. týden Tekutá a kašovitá 
strava: rozmixované 
maso, kuře, krůta, 
ovocné, zeleninové pyré 
bez slupek, puding, 
jogurt, kaše, 
rozmixovaná zelenina, 
bramborová kaše 

Proteinová jídla 3-6x denně v malých porcích, pouze 
několik lžic, pít odděleně od jídla, po 30 minutách od 
skončení jídla, alespoň 60 g bílkoviny denně, doplnit 
podle potřeby proteinovými nápoji 

2.-4. měsíc Lehká strava s nízkým 
obsahem vlákniny: do 
měkka uvařená 
zelenina, maso, 
těstoviny, konzervované 
ovoce 

Pacient by měl být poučen, aby měl bílkoviny v každém 
jídle, vyhýbal se škrobovým nebo koncentrovaným 
sacharidům, pil nejdříve po 30 minutách od jídla, 
vyhýbal se rýži, chlebu, těstovinám, knedlíkům, dokud 
nesní 60 g bílkoviny se zeleninou a ovocem, jídlo 
pořádně rozkousal a rozžvýkal, jedl pomalu 
v pravidelných intervalech             

dále Vyvážená strava: 
zelenina, ovoce, 
celozrnné obiloviny, 
nízkotučné mléčné 
výrobky, libové maso 

Kalorický obsah 800 – 1200 kcal/den, upravovat podle 
žádoucí rychlosti hmotnostní redukce 
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3.1.4 Výživa po gastrické bandáži 

Při těchto výkonech je třeba odlišit dvě období:  

a) období bezprostředně po výkonu, kdy je velmi důležité pozvolné 

zatěžování trávicího traktu.  Při postupném zavádění stravy je důležité jíst pomalu, 

po malých lžičkách, pečlivě stravu rozžvýkat (asi 20x) nepít současně s jídlem. 

b) období následné dietní péče v odstupu zhruba jednoho měsíce  

po výkonu, kdy dochází k usazení bandáže, pacient přechází na víceméně normální 

zdravou stravu, avšak omezenou objemem, a tím i energetickým obsahem. Strava 

po bandáži musí být přiměřeně hustá a vlhká. Suchá vázne, velmi tekutá protéká 

bandáží velmi rychle a pocit sytosti trvá pak kratší dobu. Velmi důležitá  

je spolupráce pacienta a jeho edukace, aby se vyhýbal tzv. měkkým kilokaloriím, 

jako jsou slazené nápoje, alkohol, smetana, zmrzliny, pudingy, tučné krémy  

a omáčky apod., které bandáž žaludku neomezuje. Pacient musí nadále dodržovat 

daná pravidla: jíst pomalu, stravu pořádně rozžvýkávat, nepít při jídle  

ani bezprostředně po něm. Větší pozor je třeba si dávat na košťálovou a listovou 

zeleninu, fazole, peckovité ovoce, ořechy, tuhá masa. Řada pacientů udává 

specifické obtíže s konkrétní potravinou, velmi často jde o rýži, těstoviny apod. 

Tuto intoleranci vidíme spíše při špatném rozkousání a rychlém polykání (Viz 

tabulka č. 4). 

Pacienty též upozorníme na fyziologický diurnální rytmus motility trávicího 

traktu – po ránu procházejí sousta pomalu a obtížněji, směrem k večeru je polykání 

soust mnohem snazší i pocit hladu může nastupovat za kratší dobu (příloha č. 8). 
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Tabulka č. 4 Zásady diety při gastrické bandáži (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 

Doba po 
výkonu 

Dieta po gastrické 
bandáži 

Praktické pokyny 

1. den Čaj (neslazený, slazený), 
minerální voda 

Maximální objem 1 pití = 100 ml, pít pomalu po 
malých doušcích s 1 – 2 minutovými 
přestávkami, minimální pauza k dalšímu pití je 
10 minut, celkově za den 2 – 2,5 l tekutin 

2.-7. den Tekutá strava: proteinové 
nápoje, vývary, odstředěné 
mléko, ovocné, zeleninové 
šťávy  

Maximální objem pití = 200 ml, pít pomalu po 
malých doušcích s 1 – 2 minutovými 
přestávkami 

2. týden Kašovitá strava: rozmixované 
maso, rozmixovaná zelenina, 
bramborová kaše 

Pít 5 – 15 minut před začátkem jídla, po skončení 
jídla nejdříve za hodinu 

3.-4. týden Lehká strava s nízkým 
obsahem vlákniny 

Maso by mělo být rozmixované, zelenina 
povařená, pití mezi jídly pomalu v malých 
doušcích             

dále Vyvážená strava: zelenina, 
ovoce, celozrnné obiloviny, 
nízkotučné mléčné výrobky, 
libové maso 

Kalorický obsah 800 – 1200 kcal/den, upravovat 
podle žádoucí rychlosti hmotnostní redukce 

 

 

3.1.5 Výživa po plikaci žaludku 

V prvních 14 dnech po operaci je podávána tekutá strava, kde je kladen důraz  

na objem tekutin minimálně 1,5 l denně a zastoupení bílkovin ve formě nutridrinků  

či bujonů obohacovaných bílkovinou, např. Protidarem. Od třetího týdne se přes kašovitou 

stravu přechází k lehce stravitelné stravě a dále k udržovací redukční dietě (příloha č. 6). 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  
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3.2 Kontrola nutričního stavu po výrazném zhubnutí a bariatrických 

výkonech 

Z dietologického hlediska je třeba kontrolovat nutriční stav nemocného,  

zejména dostatečný příjem bílkovin a hladiny některých nejčastějších deficitních nutrietů. 

Rychlé hubnutí a malabsorpce se z mikronutrientů nejčastěji týkají vitaminu B12, kyseliny 

listové, vitaminu B1, vitaminu B2, hořčíku, vápníku, železa, zinku, vitaminů rozpustných 

v tucích, zejména vitaminu D, A, K.  

Pro kontrolu nutričních parametrů stanovujeme sérové hodnoty sodíku, draslíku, 

chloridů, glykémie, cholesterolu, triacylglycerolů, z ukazatelů stavu bílkovin celková 

bílkovina, albumin, prealbumin, cholinesteráza, dále železo společně s krevním obrazem, 

transferinem a ferritinem, celkovou vazebnou kapacitou pro železo. V séru se stanoví  

také hořčík, zinek, vápník, fosfor, vitamin B12, kyselina listová. Hodnotí se jaterní testy 

(AST, ALT, GMT), ACP (kyselá fosfatáza). 

3.2.1 Nutriční karence 

Deficit vitaminu B12 

Jedná se o jednu z nejčastějších nutričních karencí přítomných u pacientů  

po bariatrických operacích. Nejčastěji se vyskytuje po RYGB z toho důvodu,  

že se v resekovaném žaludku vytváří málo kyseliny chlorovodíkové a snížená acidita 

v žaludku není tak účinná v extrakci vitaminu B12 z potravy a současně vázne produkce 

vnitřního faktoru žaludkem. Projevuje se  makrocytární anemií, leukopenií, 

trombocytopenií, glositidou a více závažnými ireverzibilními neuropatiemi. 

Doporučená denní dávka pro vitamin B12 je 2,4 µg/den, doporučená dávka  

po gastrických bypassech je p.o. 600 µg denně, některá pracoviště aplikují dávku  

1000 – 3000 µg denně p.o. pro chronické udržení. Nejefektivnější je i.m. aplikace 

v delších časových odstupech podle sérové hladiny vitaminu B12. 

Deficit kyseliny listové  

K deficitu kyseliny listové dochází po všech bariatrických výkonech. 

Hypovitaminoza kyseliny listové se projevuje rovněž makrocytární anemií, leukopenií, 

trombocytopenií, glositidou, megaloblastovou dření a zvýšenou hladinou homocysteinu. 

Zhoršuje se avitaminózou vitaminu B12, který přeměňuje její neaktivní formy na aktivní. 
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Nedostatku kyseliny listové předcházíme hlavně při plánované graviditě (vhodné  

je alespoň tříměsíční prekoncepční období s dávkou 1 mg, aby se předešlo vrozeným 

vývojovým vadám plodu nejčastěji ve formě defektu neurální trubice). 

Avitaminóza B1 

Jedná se o ojedinělé případy, které se projevují Wernickeho encefalopatií (slabost, 

závratě, rozostřené vidění, encefalopatie, zmatenost, ataxie, dezorientace). Akutní 

Korsakoffova psychóza je pak vzácnější, ale rovněž byla popsána jako důsledek 

thiaminového deficitu po gastrickém bypassu. Včas nerozpoznaný a neléčený deficit  

může vést ke smrti pacienta.  

Avitaminóza z vyčerpání zásob se objevuje za 18 – 20 dní bez příjmu vitaminu B1 

a nejčastěji k ní dochází při protrahovaném zvracení (většinou v období po 2 – 3 měsících 

od bariatrické operace). Proto některá bariatrická centra podávají profylakticky dávku  

50-100 mg vitaminu B1 i.v. denně po dobu 6 týdnů. 

Deficit kalcia a vitaminu D 

Aktivní absorpce kalcia probíhá v oblasti duodena a proximálního jejuna,. 

Absorpce vitaminu D probíhá hlavně v jejunu a ileu. Po bariatrických výkonech dochází 

ke zhoršení absorpce, k tomu je snížený příjem v potravě a proto je třeba suplementace. 

Nedostatek vitaminu D se projevuje osteomalacií, osteoporózou, frakturami kostí, 

sekundárním hyperparatyreoidismem. 

Celková denní dávka (potravy a suplementy) vápníku by neměla překročit  

2,5 mg denně. Vitamin D3 se podává v dávce 200 – 1000j. denně, při prokázaném deficitu 

se doporučuje léčit dávkou vitaminu D2 i.m. 50 000j týdně po dobu 4 týdnů a teprve   

po dosažení sérových hladin 25-hydroxyvitaminu D nad 30ng/l pokračovat v orálních 

dávkách vitaminu D3 1000j denně. Některá doporučení ale preferují u bariatrických 

pacientů léčbu vitaminem D3 před léčbou vitaminem D2. 

Deficit železa 

Vzniká nejčastěji při malabsorpčních typech operací, ale i u RYGB, kde je snížena 

acidita žaludku, kdy je trojmocné železo obtížně redukováno na dvojmocné a tím hůře 

aktivně vstřebáváno. I díky sníženému příjmu množství masa může docházet ke snížené 

hladině projevující se mikrocytární anemie, nízkou saturací železa a nízkou plazmatickou 
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hodnotou ferritinu. Profylakticky předcházíme těmto deficitům podáváním 

multivitaminových preparátů se železem a vitaminem C. Pokud je deficit prokázaný, 

podáváme buď sulfát železnatý v dávce 325 mg 1-3x denně, nebo se někdy přistupuje 

k parenterální aplikaci železa. (perorální podávání není příliš dobře tolerováno,  

jelikož preparáty železa iritují sliznici resekovaného žaludku a vedou k obstipaci  

a průjmům). 

Deficit selenu 

Selen se vstřebává v duodenu a proximálním jejunu. Je důležitý pro hojení ran. 

Jeho nedostatek se projevuje myozitidou periferních svalů, slabostí a svalovými křečemi. 

Profylakticky podáváme po bariatrických operacích 50 µg denně. 

Deficit zinku 

Zinek se vstřebává v duodenu a proximálním jejunu. Jeho nedostatek se projevuje 

vypadáváním vlasů, zhoršeným hojením ran, dermatitidou, emoční rozladěností, průjmem, 

hubnutím, sníženou obranyschopností vůči infekčním onemocněním. Profylakticky 

podáváme po bariatrických operacích dávku 6,5 mg denně.  

Deficit mědi 

Projevuje se hematologickými a neurologickými symptomy (anemie  

a posterolaterální myeloneuropatie) až 9 let po bariatrickém výkonu. 

(Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011;  

Juhasz-Pocsine, Rudnicki, Archem & Harik 2007). 
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4 Metabolická chirurgie 

V posledních několika letech se intenzivně zkoumají nové možnosti  

na poli chirurgické léčby metabolických onemocnění. Tyto výzkumy úzce souvisí 

s klinickými poznatky, že existují operační zákroky, které jsou schopné podstatným 

způsobem zlepšit či zcela vyléčit část metabolických onemocnění, souvisejících zejména 

s nadváhou či obezitou, jako například diabetes 2. typu, dyslipidemie a řadu dalších.  

Jedním z dobrých příkladů chirurgicky léčitelného metabolického onemocnění  

je diabetes 2. typu. U tohoto onemocnění, které je spojené především s nadváhou  

a obezitou, nám bariatrická chirurgie ukázala, že jej lze velmi účinně léčit u morbidně 

obézních pacientů. Až donedávna se předpokládalo, že u morbidně obézních pacientů 

dochází k výraznému zlepšení či úplnému vyléčení diabetu 2. typu hlavně díky výrazné 

redukci hmotnosti vyvolané bariatrickou operací. V průběhu posledních deseti let  

se ale ukázalo a potvrdilo, že k vyléčení diabetu 2. typu dochází i bez přímé závislosti  

na redukci váhy diabetiků, tzn. že zlepšení či vyléčení tohoto metabolického onemocnění 

nastává mnohem dříve, než jsou pacienti schopni zredukovat svoji nadhmotnost,  

a nebo se pacienti s BMI < 35 zbaví diabetu téměř bez jakékoli redukce hmotnosti. A právě 

tyto poznatky z oblasti chirurgické léčby diabetu posunuly bariatrickou chirurgii do nové 

roviny tzv. „metabolické“ chirurgie, která by mohla sehrát zásadní úlohu v léčbě  

diabetu 2. typu nejen u morbidně obézních diabetiků, ale i u pacientů s obezitou prvního 

stupně či dokonce s pouhou nadváhou. 

Dnes je metabolická chirurgie jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí 

chirurgie. Stává se novou chirurgickou disciplínou, která využívá celou řadu chirurgických 

zákroků k léčbě diabetu 2. typu, hypercholesterolemie či dalších součástí metabolického 

syndromu, a to bez ohledu na BMI a hmotnost pacienta (Fried, Adamec, Bedřichová, 

Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011).  

 

4.1 Mechanismus účinku metabolické chirurgie na diabetes 2. typu a 

výsledky léčby 

Účinnost bariatrické chirurgie na diabetes 2. typu s velmi reálnou možností  

jeho úplného vyléčení shrnula velmi známá Buchwaldova metaanalýza. Tato metaanalýza 
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ukázala, že pomocí bariatrických operačních zákroků je schopno vyléčit v prvních 2 letech 

od operace v průměru více než 75 % diabetických pacientů (78,1 %). V závislosti na typu 

provedeného bariatrického zákroku je po BPD pozorována účinnost u 95,1 % diabetiků,  

u 80,3 % po RYGB, a u 56,7 % po LAGB. 

V minulosti výzkumy sledovaly možné mechanismy účinku metabolické chirurgie. 

Zaměřily se především na změny vyvolané ileálním bypassem, ovlivnění metabolismu 

cholesterolu, BPD, ileální transpozice resp. interpozice, ve snaze vysvětlit zlepšení  

a vyléčení diabetu v důsledku změn v sekreci intestinálních glukagonů po operaci. Později 

se pozornost obrátila i k beta-buňkám Langerhansových ostrůvků a k možnému vlivu 

některých operací (hlavně BPD) na jejich celkové množství, sekreci inzulinu, apoptózu 

těchto buněk i na inzulinovou citlivost organismu. 

Bylo prokázáno, že významnou roli v ovlivnění diabetu hraje právě vyřazení 

proximální části tenkého střeva z pasáže potravy a naopak expozice distální části tenkého 

střeva nenatrávené potravě tak, jak je tomu po malabsorpčních a bypassových výkonech.  

Je nutné si uvědomit, že pouze ovlivnění inkretinů není zřejmě jediným mechanismem 

účinku metabolických zákroků. Velmi pravděpodobně významnou roli hraje alterace 

vagových signálů, a také ovlivnění evakuační schopnosti žaludku. Tento možný 

mechanismus působení na diabetes 2. typu lze pozorovat po některých restrikčních 

výkonech (adjustabilní gastrická bandáž, sleeve gastrektomie, a gastrická plikace). 

Metabolické zákroky proto mohou zásadním způsobem zasáhnout na různých místech  

do systému glukózové homeostázy. Z preklinických studií vyplývá, že podobnými 

mechanismy mohou metabolické operace zasáhnout i do metabolismu adipocytů a ovlivnit 

tak některé zánětlivé mediátory a adipocytokiny, a tím ještě více působit na regulaci 

inzulinové aktivity.  

 Lze konstatovat, že u diabetiků 2. typu s BMI nižším než 30 kg/m2 je odpověď  

na metabolickou chirurgii o něco horší než u diabetiků s BMI alespoň kolem 30 a stejně 

tak se zhoršují výsledky léčby s délkou trvání diabetu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že metabolická chirurgie se postupně odděluje  

od původní bariatrické chirurgie a je samostatnou jednotkou. Bylo-li by tomu jinak, 

metabolické zlepšení u pacientů po operacích by bylo závislé pouze na dosažené redukci 

hmotnosti. To, že tomu tak není se ukazuje u neobézní pacientů s metabolickými 

onemocněními (např. neobézní s hypercholesterolémií, hypertriglyceridemií, inzulinovou 
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rezistencí, diabetem 2. typu a dalšími chorobami). U těchto pacientů by hmotnostní úbytek 

v důsledku bariatrické operace nepřinesl žádoucí metabolický efekt. Naopak by paradoxně 

mohl jejich stav zhoršit. Právě metabolická chirurgie je schopná zlepšit či zcela vyléčit 

metabolické choroby i u těchto neobézních pacientů bez ovlivnění jejich hmotnosti. 

Prospěšný účinek BPD na diabetes 2. typu je už dobře znám. Přispěl k tomu  

i prof. Scopinaro svou prací o biliopankreatické diverzi k poznání možného mechanismu 

účinku bariatrických výkonů na léčbu diabetu 2. typu. Také bylo prokázáno, že po BPD 

přetrvává vyléčení diabetu i jiných komponent metabolického syndromu i po 20 a více 

letech od operace.  

Po BPD bylo pozorováno obnovení insulinové senzitivity a výrazné zvýšení akutní 

inzulinové odpovědi na nitrožilní podání glukózy, jak v krátkodobém tak i dlouhodobém 

sledování. Bylo rovněž prokázáno, že BPD indukuje depleci intramyocelulárního tuku  

a změny při uvolňování inkretinů.  

Závěry, které je možné učinit z dlouhodobějších zkušeností s BPD a léčby pacientů 

s BMI < 35 kg/m2, lze shrnout do následujících bodů: 

1) BPD má pozitivní vliv na zlepšení diabetu 2. typu rovněž u pacientů 

s BMI 25-35 kg/m2, aniž by došlo k nadměrné ztrátě hmotnosti 

2) BPD má vliv na zvýšení či úplné obnovení citlivosti na inzulin  

a na GLP-1 zprostředkované zlepšení funkce beta-buněk, s možným zvýšením 

celkového množství beta-buněk 

3) U pacientů s BMI < 35 kg/m2 existuje přímá úměra mezi vyléčením 

diabetu po BPD a jejich předoperačním BMI 

4) Nápadný rozdíl mezi odpovědí na BPD u morbidně obézních 

pacientů s diabetem 2. typu a u pacientů s nízkým BMI je s největší 

pravděpodobností způsoben nikoli různým účinkem BPD, ale různou biologickou 

závažností diabetu (Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

5 Empirický výzkum 

5.1 Úvod 

Morbidně obézní pacienti vedou odlišný život. A to nejen díky zdravotním rizikům 

a komplikacím způsobené obezitou, které jsem popsala v teoretické části, ale jedná  

se také o psychosociální problémy těchto pacientů. A proto jsem si vybrala téma 

chirurgické léčby obezity, abych poznala, co pacienty vede k rozhodnutí podstoupit 

chirurgickou léčbu před konzervativní, zda jsou dostatečně informováni hlavně  

o následném režimu a zda je tato léčba úspěšná nejen v redukci hmotnosti, ale i léčbě 

přidružených chorob. 

 

5.2 Cíle práce 

Cíl 1: Analyzovat pohlaví, věk a faktory, které vedly pacienty k rozhodnutí 

podstoupit bariatrický výkon, redukce hmotnosti v závislosti na výkonu. 

Hypotéza č. 1:  Domnívám se, že bariatrický zákrok podstupuje více žen než mužů 

a to ženy ve středním věku. 

Hypotéza č. 2: Domnívám se, že největší motivací je aktuální zdravotní stav  

a to bez ohledu na pohlaví a věk. 

Hypotéza č. 3: Domnívám se, že největší váhový úbytek bude v souvislosti s BPD  

a že většina pacientů v době tří let nebude mít vzestup hmotnosti. 

 

Cíl 2: Analyzovat informovanost pacientů před bariatrickým zákrokem. Odhalit 

informace, které pacientům před zahájením léčby chyběly nebo jím dostatečně 

neporozuměly a měly vliv na úspěšnost či neúspěšnost léčby. A kde a od koho  

se o chirurgické léčbě poprvé dozvěděli. 
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Hypotéza č. 4: Domnívám se, že respondenti jsou velmi dobře informovaní  

o zákroku a pooperačním režimu celým týmem lékařů, psychologem a nutričním 

terapeutem. 

Hypotéza č. 5: Domnívám se, že pacienti byli poprvé informováni převážně 

praktickým lékařem.  

 

Cíl 3: Vyhodnotit přínos operace ke zlepšení přidružených chorob, fyzické aktivity, 

úskalí pooperačního režimu a pooperační komplikace v závislosti na zákroku. 

Hypotéza č. 6: Domnívám se, že dojde ke zlepšení diabetu a hypertenze po redukci 

hmotnosti. 

Hypotéza č. 7: Domnívám se, že se dojde po redukci hmotnosti ke zlepšení fyzické 

aktivity u více jak poloviny respondentů. 

Hypotéza č. 8: Domnívám se, že nejobtížnější v pooperačním režimu, bude  

pro respondenty fyzická aktivita u žen a pitný režim u mužů. 

Hypotéza č. 9: Domnívám se, že mezi nejčastější komplikace bude patřit zvracení 

při nedodržení správného způsobu stravování a dietní chybě. 

 

5.3 Výběr a charakteristika respondentů 

Zkoumaný soubor respondentů byl účelový, respondenti musejí mít diagnózu 

morbidní obezity a nebo obezity 3. stupně a musejí mít bariatrický zákrok provedený kratší 

dobu než tři roky.  

 

5.4 Užitá metoda výzkumného šetření 

Pro sběr dat jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu pomocí dotazníků,  

které jsem rozdala pacientům na soukromé klinice pro chirurgickou léčbu obezity. Šetření 

bylo zaměřené hlavně na zjištění dostatečné informovanosti o zákroku, režimu po zákroku, 

úspěšnosti redukce hmotnosti a zlepšení přidružených onemocnění a fyzické aktivity. 

Výhodou dotazníkového šetření je získání stručných a jasných informací. 
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Dotazník je rozdělený do 3 základních částí podle stanovených cílů. První část  

je zaměřená na pohlaví, věk, typ zákroku a motivaci k zákroku. Druhá část je zaměřena 

převážně na informovanost o zákroku, předoperační a pooperační krátkodobé i dlouhodobé 

péče, dietě, fyzické aktivitě a dalších informací týkajících se chirurgické léčby. A poslední 

třetí část se věnuje přidruženým onemocněním a jejich zlepšení po operaci a dále přínosu 

operace na fyzickou aktivitu jedince.  

Dotazník jsem vytvořila za pomoci kolektivu lékařů a sester z centra pro léčbu 

obezity a chirurgické léčby obezity a Mgr. Janě Heczkové. Celá verze dotazníku  

je v příloze č. 1. V dotazníku jsou použité uzavřené otázky, u kterých předkládáme 

respondentům určitý počet předem připravených odpovědí, respondent má možnost vybrat 

jednu a nebo více odpovědí, včetně možnosti dopsat vlastní odpověď. Dotazník  

byl anonymní a vyplňovaný na základě svobodného rozhodnutí respondentů.  

5.4.1 Realizace šetření 

Před začátkem výzkumného šetření jsem sestavila dotazník,  

který jsem konzultovala s odborníky z centra pro léčbu obezity, kteří mi pomohli otázky 

vhodně interpretovat, aby byly pro pacienty srozumitelné, některé otázky vyřadily  

pro jejich bezvýznamnost a naopak mě navedli k dalším otázkám, které jsou pro výzkum 

významné. Poté jsem dotazník konzultovala s Mgr. Janou Heczkovou, která mi pomohla 

před sestavováním dotazníku se stanovením cílů, ale poté i s formální a finální úpravou 

dotazníku. 

Výzkum probíhal na soukromé klinice v Praze s povolením přednosty oddělení  

a vrchní sestry. 

Od prosince 2013 do poloviny března 2014 byly za pomoci sestřiček rozdány 

dotazníky mezi pacienty, kteří měli naplánovanou návštěvu v celkovém počtu 75.  

Další dotazníky jsem rozdala sama při plánovaném sezení pacientů v únoru 2014 

v celkovém počtu 39 a na začátku března v celkovém počtu 36. Celkem bylo rozdáno  

150 dotazníků. Návratnost byla 125 (83 %), ale 10 dotazníků bylo vyřazeno pro neúplné 

vyplnění a u 6 dotazníků respondenti nesplňovali podmínky výběru respondentů.  
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 5.5 Zpracování získaných dat 

Získaná data byla zpracována do tabulek pomocí programu Microsoft Word  

a sloupcových a výsečových grafů pomocí programu Microsoft Excel.  

Data jsou zpracována s využitím statistiky prvního a druhého řádu.  

V kapitole 5.6 Vyhodnocení dotazníku jsou znázorněny v grafech a tabulkách 

výsledky mého šetření. Nerozpracovávala jsem každou otázku zvlášť, ale naopak  

sem se snažila dát otázky dohromady podle vzájemné souvislosti. Zpracovávané otázky 

jsou uvedeny v komentáři pod grafem.  

Symboly použité v tabulkách:  

n1  - absolutní četnost 

f1 – relativní četnost v % 

Σ – celková četnost 

 

     Relativní četnost je znázorněna přiloženými grafy, vypočtena podle vzorce 

f1=n1/n . 100. Poskytuje nám informace o tom, jak velká část z celkového počtu hodnot 

připadá na danou dílčí hodnotu. Nejčastěji se udává v procentech. 
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5.6 Vyhodnocení dotazníku 

Tabulka č. 1 – Pohlaví a věk respondentů 

pohlaví n1 f1 (%) věk n1 f1 (%) 
      ženy 36-40 let 22 28% 
      ženy 41-45 let 2 3% 
ženy 78 72% ženy 46-50 let 54 69% 
      ženy 51-55 let 0 0% 
      Σ 78 100% 
      muži 36-40 let 0 0% 
muži 31 28% muži 41-45 let 0 0% 
      muži 46-50 let 5 16% 
      muži 51-55 let 26 84% 
Σ 109 100% Σ 31 100% 

 

Graf. 1 – Pohlaví a věk respondentů 
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Komentář: 

V grafu č. 1 a tabulce č. 1 porovnávám mezi sebou otázky číslo 1 a 2, které určují 

věk a pohlaví respondentů. 

Z celkového počtu 109 respondentů je 78 žen (72 %) a 31 mužů (28 %). Z toho  

22 žen (28 % z celkového počtu žen) ve věku 36 – 40 let, 2 (3% z celkového počtu žen)  

ve věku 41 – 45 let a 54 žen (69 % z celkového počtu žen) ve věku 46 – 50 let, 5 mužů  

(16 % z celkového počtu mužů) ve věku 46 – 50 let a 26 mužů (84 % z celkového počtu 

mužů) ve věku 51 – 55 let.  

69 

 



Tabulka č. 2 - Zdroj prvních informací o chirurgické léčbě v závislosti na pohlaví 

ženy n1 f1 muži n1 f1 
media 70 90% media 27 87% 
přátelé 8 10% přátelé 0 0% 
lékař 0 0% lékař 4 13% 

Σ 78 100% Σ 31 100% 
 

Graf č. 2 – Zdroj prvních informací o chirurgické léčbě v závislosti na pohlaví 
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Komentář: 

V grafu č. 2 a tabulce č. 2 mezi sebou porovnávám otázky číslo 1 a 3,  

které vypovídají o tom, kde se respondenti poprvé dozvěděli o tom, že se obezita dá léčit 

chirurgicky. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že 97 respondentů (89 % z celkového počtu 

respondentů) se dozvědělo o chirurgické léčbě z medií např. internet, časopis, televize, 

z toho 70 žen (64 % z celkového počtu respondentů) a 27 mužů 25 % z celkového počtu 

respondentů), 8 žen (7 % z celkového počtu respondentů) od přátel a 4 muži  

(4 % z celkového počtu respondentů) byla první informace od lékaře.  
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Tabulka č. 3 – Důvody preference chirurgické léčby před konzervativní v závislosti 

na pohlaví a věku 

  n1 f1 (%)   n1 f1 (%) 
      ženy 36-40 let nedostatečná vůle 22 28% 
      ženy 41-45 let nedostatečná vůle 2 3% 
ženy 78 72% ženy 46-50 let nedostatečná vůle 10 13% 
      ženy 46-50 let zdravotní důvody 44 56% 
      Σ 78 100% 
      muži 46-50 let nedostatečná vůle 0   
muži  31 28% muži 46-50 let zdravotní důvody 5 16% 
      muži 51-55 let nedostatečná vůle 0   
      muži 51-55 let zdravotní důvody 26 84% 
Σ 109 100% Σ 31 100% 

 

Graf č. 3 – Důvody preference chirurgické léčby před konzervativní v závislosti na 

pohlaví a věku 
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Komentář: 

V grafu č. 3 a tabulce č. 3 mezi sebou porovnávám otázky číslo 1, 2 a 4,  

které vypovídají o tom, proč dali respondenti přednost chirurgické léčbě  

před konzervativní v závislosti na pohlaví a věku respondentů. 

22 žen (28 % z celkového počtu žen) ve věku 36 – 40 let uvádí nedostatečnou vůli  

a možnost rychlého a trvalého zhubnutí, 2 ženy ve věku 41-45 let (3% z celkového počtu 

žen) též uvádí nedostatečnou vůli, a teprve 44 žen (56 % z celkového počtu žen) ve věku 

46-50 let uvedlo už zdravotní důvody a jen 10 žen (13 % z celkového počtu žen) ve věku 

46-50 let uvedlo nedostatečnou vůli. Muži uvádí ve 100 % z celkového počtu mužů 

zdravotní důvody bez ohledu na věk.  
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Tabulka č. 4 – Motivace v závislosti na pohlaví a věku 

  n1 f1 (%)   n1 f1 (%) 
      ženy 36-40 psychosociální 22 28% 
      ženy 41-45 psychosociální 2 3% 

ženy 78 72% 
ženy 46-50 aktuální zdravotnístav a 
omezení v životě 44 56% 

      ženy 46-50 psychosociální 10 13% 
      Σ 78 100% 
      muži 46-50 obavy z budoucnosti 5 16% 
muži 31 28% muži 51-55 aktuální zdr.stav 20 65% 
      muži 51-55 obavy z budoucnosti 6 19% 
Σ 109 100% Σ 31 100% 

 

Graf č. 4 – Motivace v závislosti na pohlaví a věku 
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Komentář:  

V grafu č. 4 a tabulce č. 4 mezi sebou porovnávám otázky číslo 1, 2 a 5,  

které vypovídají o motivaci respondentů k chirurgické léčbě obezity v závislosti na věku  

a pohlaví. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že 22 žen (28 % z celkového počtu žen) ve věku 

36-40 let, 2 ženy ve věku 41-45 let (3 % z celkového počtu žen) a 10 žen ve věku  

41- 50 let (13 % z celkového počtu žen)  má motivaci psychosociální a to především 

nespokojenost s vlastním vzhledem, sexuální problémy a přání partnera, 44 žen ve věku 

46-50 let (56 % z celkového počtu žen) uvádí jako velkou motivaci aktuální zdravotní stav 

a omezení v každodenním životě. 5 mužů (16 % z celkového počtu mužů) ve věku  

46-50 let mají obavy z budoucnosti stejně tak jako 6 mužů (19 % z celkového počtu mužů) 

ve věku 51-55 let. Zbývajících 20 mužů (65 % z celkového počtu mužů) ve věku 51-55 let 

má největší motivaci svůj aktuální zdravotní stav.  
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Tabulka č. 5  – Závislost váhového úbytku na typu zákroku v závislosti na pohlaví 

ženy n1 
f1 
(%) muži n1 

f1 
(%) 

BPD 1-2 r po zákroku, redukce 
hmotnosti 20-50 kg 6 8% 

BPD 1-2 r po zákroku, redukce 
hmotnosti 20-50 kg 4 13% 

Plikace žaludku 1-2r po zákroku, 
redukce hmotnosti 15-50 kg 39 50% 

Plikace žaludku 1-2r po zákroku, 
redukce hmotnosti 15-50 kg 11 35% 

Plikace žaludku 2-3 r po zákroku, 
redukce hmotnosti 15-50kg 21 27% 

Plikace žaludku 2-3 r po zákroku, 
redukce hmotnosti 15-50 kg 7 23% 

LAGB 2-3 r po zákroku, redukce 
hmotnosti 20-30 kg 12 15% 

LAGB 2-3 r po zákroku, redukce 
hmotnosti do 20 kg 9 29% 

Σ 78 100% Σ 31 100% 
 

Graf č. 5 – Závislost váhového úbytku na typu zákroku v závislosti na pohlaví 
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Komentář: 

V grafu č. 5 a tabulce č. 5 porovnávám mezi sebou otázky číslo 1, 6, 7, 12 a 13, 

které vypovídají o tom, jaký typ zákroku respondenti podstoupili, jak je to dlouho a jaký  

je jejich váhový úbytek. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že jsou na tom muži i ženy stejně kromě váhového 

úbytku po LAGB. Ženy i muži v prvních dvou letech po BPD dosáhli váhového úbytku 

mezi 20-50 kg a to ve 100% z celkového počtu respondentů po BPD. 39 žen a 11 mužů 

dosáhlo váhového úbytku 15-50 kg po plikaci žaludku v prvních dvou letech po zákroku. 

V prvních třech letech po plikaci žaludku byl váhový úbytek u žen i mužů taktéž totožný  

a to 15-50 kg. Rozdíl váhového úbytku je pouze u LAGB. Ženy dosáhly v třech letech 

váhového úbytku více jak 20 kg, zatímco muži pouze do 20kg.  
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Tabulka č. 6 – Relevance informací před bariatrickým výkonem v závislosti na 

pohlaví 

pohlaví n1 f1 (%) pohlaví n1 f1 (%) 
ženy dostatečně 
informované 78 100% 

muži dostatečně 
informovaní 26 84% 

ženy nedostatečně 
informované 0 0% 

muži nedostatečně 
informovaní 5 16% 

Σ 78 100% Σ 31 100% 
 

Graf č. 6 - Relevance informací před bariatrickým výkonem v závislosti na pohlaví 
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Komentář: 

V grafu č. 6 a tabulce č. 6 porovnávám mezi sebou otázky číslo 1, 8, 9 a 11,  

které nás informují o tom, kým  byli respondenti informováni, zda byli informováni 

dostatečně a srozumitelně a zda jim některé informace chyběly před zahájením léčby. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že ženy i muži byli informováni každým členem 

multidisciplinárního týmu (lékař obezitolog, lékař chirurg, psycholog, nutriční terapeut…). 

Všechny ženy (100 % z celkového počtu žen) a 26 mužů (84 % z celkového počtu mužů) 

informacím porozuměli, nemuseli si žádné další informace dohledávat a v podání celého 

týmu pro ně byly informace srozumitelné. Pouze 5 mužů (16 % z celkového počtu mužů) 

si stěžuje na nedostatečné informace ohledně celoživotního dodržování diety a způsobu 

stravování.  
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Tabulka č. 7 – Úskalí pooperačního režimu v závislosti na pohlaví 

ženy počet % z CPŽ muži počet 
% z 
CPM 

tekutá strava - velmi 
obtížné 66 85% 

tekutá a kašovitá strava - velmi 
obtížné 28 90% 

pitný režim - velmi obtížné 72 92% pitný režim - velmi obtížné 31 100% 
stud při fyzické aktivitě - 
velmi obtížné 78 100% stud při fyzické aktivitě 0 0% 
pohyb celkově - spíše 
obtížné 64 82% pohyb celkově 0 0% 

kontroly u lékaře 0 0% 
kontroly u lékaře - spíše 
obtížné 14 45% 

velikost porce 0 0% velikost porce - velmi obtížné 26 84% 
 

Graf č. 7 - Úskalí pooperačního režimu v závislosti na pohlaví 
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Komentář: 

V grafu č. 7 a tabulce č. 7 porovnávám mezi sebou otázky číslo 1 a 10, které nám 

dávají přehled o tom, co bylo pro respondenty velmi obtížné při dodržování pooperačního 

režimu. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že pro obě skupiny pohlaví je velmi obtížný pitný 

režim (u mužů ve 100%, u žen v 92%) a tekutá a kašovitá strava v prvních týdnech  

po zákroku (u mužů v 90% a u žen v 85%). V dalších položkách se už muži a ženy liší.  

Pro ženy je velmi obtížný stud při fyzické  aktivitě (100% žen) a pohybový režim celkově 

(82% žen). U mužů naopak převládá velikost porce jednoho jídla (84 % mužů) a časté 

návštěvy u lékaře (45 %). Ostatní položky uvedené v dotazníku hodnotili respondenti  

jako velmi málo obtížné nebo je nezaškrtli vůbec.  
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Tabulka č. 8 – Pooperační komplikace v závislosti na výkonu 

BPD - průjem 10 

Plikace 
žaludku-
zvracení 23 LAGB -zvracení 9 

BPD - žluč. kameny 4 Bez komplikací 55 Bez komplikací 12 

BPD - bolesti zad 1       

Bez komplikací 0         
 

Graf č. 8 - Pooperační komplikace v závislosti na výkonu 
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Komentář:  

V grafu č. 8 a tabulce č. 8 porovnávám mezi sebou otázky číslo 6 a 16,  

které vypovídají o pooperačních komplikacích ve vztahu k výkonu.  

Z výzkumného šetření vyplývá, že po BPD mají všichni respondenti (10) průjem,  

u 4 respondentů nově vznikla cholecysto nebo choledocholitiáza a 1 respondent uvádí 

bolesti zad po váhovém úbytku. Po plikaci žaludku došlo u 23 respondentů k pozdnímu 

zvracení způsobené nesprávným dodržováním stravovacích návyků a u 55 respondentů  

byl zákrok bez komplikací. Po LAGB došlo u 9 respondentů k pozdnímu zvracení, z čehož 

ve 4 případech se jednalo o slippage  U 12 respondentů nebyla komplikace žádná. 
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Tabulka č. 9 – Vliv bariatrického výkonu na přidružená onemocnění 

DM n1   f1   Sy spánk.apnoe n1 f1 

DM-úprava medikace 67   76%   
sy spánk.apnoe-
zlepšení 2 25% 

DM-beze změn 21   24%   
sy spánk.apnoe-
beze změn 6 75% 

Σ 88   100%   Σ 8 100% 
                

Hypertenze n1   f1   Artróza n1 f1 
hypertenze-úprava 
medikace 47   59%   

artróza-zlepšení 
bolesti 32 78% 

hypertenze-beze 
změn 32   41%   artróza-beze změn 9 22% 

Σ 79   100%   Σ 41 100% 
 

Graf č. 9 - Vliv bariatrického výkonu na přidružená onemocnění 
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Komentář: 

V grafu č. 9 a tabulce č. 9 porovnávám mezi sebou otázky číslo 14 a 15,  

které vypovídají o přidružených chorobách a vlivu bariatrického výkonu na ně. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že u respondentů s DM (88 z celkového počtu 

respondentů) došlo k úpravě či vysazení medikace (INZ, PAD) v 76 %. U hypertenze, 

kterou mělo diagnostikovanou 79 respondentů, došlo k úpravě či vysazení medikace  

v 59 %. Syndrom spánkové apnoe je z hlediska zlepšení po bariatrickém výkonu  

na tom nejhůře, ke zlepšení došlo pouze u 2 respondentů z celkového počtu 8. Artrózu 

uvádělo 41 respondentů a u 32 respondentů (76 % z celkového počtu respondentů 

s artrózou) došlo ke zmírnění bolesti až o 3 stupně na škále bolesti.   
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Tabulka č. 10 – Vliv bariatrického výkonu na fyzickou aktivitu 

  n1 f1 (%)   n1 f1 (%) 

      
zlepšení o 
1st 6 29% 

zadýchávání se při chůzi po 
rovině 21 19% 

zlepšení o 
2st. 15 71% 

      beze změn 0 0% 
      Σ 21 100% 
zadýchávání se při chůzi do 
2. patra 88 81% 

zlepšení o 
1st 63 72% 

      
zlepšení o 
2 st. 0 0% 

      beze změn 25 28% 
Σ 109 100% Σ 88 100% 

 

Graf č. 10 - Vliv bariatrického výkonu na fyzickou aktivitu 
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Komentář: 

V grafu č. 10 a tabulce č. 10 porovnávám mezi sebou otázky číslo 17 a 18,  

které nám vypovídají o fyzické aktivitě před výkonem a po výkonu po redukci hmotnosti. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že respondenti dušný při chůzi po rovině  

a při běžných denních činnostech tvoří menší část z celkového počtu respondentů  

a to pouze 21. U 6 z nich došlo ke zlepšení o 1 stupeň a dokonce u 15 z nich ke zlepšení  

o 2 stupně, což znamená, že jsou nyní bez většího omezení při fyzické zátěži. Druhou 

skupinu tvoří 88 respondentů, kteří se před zákrokem zadýchávali při chůzi do druhého 

patra. U 63 z nich došlo ke zlepšení o 1 stupeň, což u nich už znamená větší fyzickou zátěž 

bez omezení a pouze u 25 respondentů nedošlo k žádné změně. 
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DISKUZE 

Pro sběr dat jsem zvolila metodu kvantitativního výzkumu pomocí dotazníků,  

které jsem rozdala pacientům na soukromé klinice pro chirurgickou léčbu obezity.  

Velmi pozitivní při výzkumném šetření pro mě byla 83 % návratnost dotazníků. 

 Dotazník jsem vytvořila za pomoci kolektivu lékařů a sester z centra pro léčbu 

obezity a chirurgické léčby obezity a Mgr. Janě Heczkové. Celá verze dotazníku  

je v příloze č. 1. V dotazníku jsou použité uzavřené otázky, u kterých předkládáme 

respondentům určitý počet předem připravených odpovědí, respondent má možnost vybrat 

jednu a nebo více odpovědí s možností dopsat vlastní odpověď.  

Pro výzkum jsem stanovila 3 základní cíle. První cíl je zaměřený na identifikaci 

respondentů (pohlaví, věk), typ zákroku a motivaci k zákroku. Druhý cíl je zaměřený 

převážně na informovanost o zákroku, předoperační a pooperační, krátkodobé  

i dlouhodobé, péči, dietě, fyzické aktivitě a dalších informací týkajících se chirurgické 

léčby. Poslední třetí cíl se věnuje přidruženým onemocněním a jejich zlepšení po operaci  

a dále přínosu operace na fyzickou aktivitu jedince. 

Cílem číslo 1  bylo analyzovat pohlaví, věk, faktory, které vedly pacienty 

k rozhodnutí podstoupit bariatrický zákrok, a redukci hmotnosti v závislosti na výkonu. 

Touto problematikou se zabývají otázky z dotazníku číslo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13. 

Z výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že větší část respondentů tvoří ženy 

(72 % z celkového počtu respondentů) oproti mužům (28 % z celkového počtu 

respondentů), což se shoduje i s mojí hypotézou č. 1, v niž předpokládám, že bariatrický 

zákrok podstupuje více žen než mužů. Tento závěr je ve shodě s dostupnými statistickými 

daty týkajících se bariatrické chirurgie.  

Z hlediska věkového rozložení se jedná ve větší části o ženy ve věku 46 – 50 let  

(a to v 69 % z celkového počtu žen), menší část tvoří ženy ve věku od 36 - 40 let  

(a to 28 % z celkového počtu žen), zbývající  3 % jsou ženy ve věku 41 – 45 let. Co se týká 

mužů, tak u nich se věk pohybuje ve větší části  mezi 51 – 55 lety (84 % z celkového počtu 

mužů) a zbývajících 16 % tvoří muži ve věku 46 – 50 let. Z výsledků tedy vyplývá,  

že největší zastoupení mají muži i ženy v průměrném věku 46 – 55 let. Dotazníky jsem 
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rozdala i respondentům mladší věkové kategorie do 30 let věku, ale vzhledem k počtu 

vrácení vyplněných dotazníků (1) byla tato kategorie nehodnotitelná.  

Důvody preference chirurgické léčby před konzervativní jsou z více  

jak 68 % respondentů zdravotní. Pokud rozhodnutí podstoupit bariatriký výkon hodnotíme 

podle pohlaví, tak u mužů se jedná ve 100 % o důvody zdravotní, zatímco u žen  

pak pouze v 56 %. Zbývajících 44 % žen udává nedostatečnou vůli a to zejména  ženy 

nižšího věku 36 – 45 (100 %) a ženy ve věku 46 – 50 ve 12 %. Bohužel v dostupné 

literatuře chybí údaje které by mapovaly důvody preference chirurgické léčby obezity,  

a proto nemůžu vlastní výsledky porovnat s jinými výzkumy. 

Otázka motivace byla pro mě velmi zajímavá. Podle studií provedených ve světě  

je největší motivací zdraví. Z údajů dostupných v naší literatuře vyplývá ,že  největší 

motivací podstoupit zákrok je rovněž zdraví, na druhém místě se pak jedná o omezení 

v každodenním životě a na třetím místě to jsou důvody psychosociální. A tak mě velmi 

zajímalo, zda i naši respondenti jsou na tom stejně. Z výzkumného šetření mi opravdu 

vyplynulo, že skutečně hlavní motivací je zdravotní stav, což souhlasí s mojí hypotézou  

č. 2, ve které  se domnívám, že největší motivací bude právě zdravotní stav. U mužů  

je tomu tak ve 100 %, a lze vysledovat 2 podskupiny – 20 mužů  (65 % z celkového počtu 

mužů) ve věku 51-55 let  jako důvod podstoupit zákrok uvedlo svůj aktuální zdravotní stav 

a omezení v každodenním životě (menší pohyblivost, větší únava, nemohou si sami navléci 

ponožky, zavázat tkaničky u bot…) a 11 mužů (35 % z celkového počtu mužů) ve věku 

46-55 let pak obavy z budoucnosti (když budu stále přibírat, tak mi hrozí…). U žen  

už nejsou zdravotní důvody jedinou prioritou, ale  objevují se zde navíc důvody 

psychosociální. Je to možná i z důvodu nižší věkové hranice žen, protože psychosociální 

důvody (nespokojenost se sebou samým, kritické poznámky okolí, přání partnera, 

požadavky v zaměstnání, poruchy sexuálního života) udávají ve 100% ženy ve věku  

36-40 let a ženy ve věku 41-45 let. U starších žen ve věku 46-50 let je z 81 % motivace 

zdravotní  a to ve smyslu obav z budoucnosti a aktuálního omezení v každodenním životě. 

Pouze 19 % uvádí důvody psychosociální. 

Posledním analyzovaným faktorem v prvním cíli byl dosažený váhový úbytek 

v závislosti na typu výkonu. Překvapivě u všech respondentů došlo k váhovému úbytku, 

může to být i z důvodů, že mi dotazník vyplnili pouze respondenti, u kterých došlo 

k váhovému úbytku a nebo to může být dáno jen krátkou dobou sledování (maximálně  
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3 roky) po výkonu. U obou pohlaví  bylo dosaženo srovnatelných váhových úbytků 

v závislosti na výkonu a době od operace. U biliopankreatické diverzi došlo u obou pohlaví 

( ve 100 %) k váhovému úbytku mezi 20 – 50 kg během prvních dvou let po operaci.  

U plikace žaludku došlo opět u obou pohlaví k redukci hmotnosti o 15 – 50 kg  

během prvních dvou let a pak váha spíše stagnovala. Pouze u laparoskopické adjustabilní 

bandáže došlo v prvních třech letech k váhovému úbytku u mužů do 20 kg a u žen  

od 20 do 30 kg. Výsledky tohoto šetření jsou v souladu s mojí hypotézou č. 3,  

která se tím potvrdila.  

Cílem č. 2 bylo analyzovat informovanost pacientů před bariatrickým zákrokem. 

Odhalit informace, které pacientům před zákrokem chyběly, nebo jím dostatečně 

neporozuměly a měly vliv na úspěšnost či neúspěšnost léčby, a kde se o poprvé vůbec  

o chirurgické léčbě dozvěděli. Tímto cílem se zabývají otázky č. 4, 8, 9 a 11. 

Z výzkumného šetření vyplynuly velice pozitivní výsledky ve smyslu 

informovanosti respondentů před bariatrickým zákrokem. Respondenti byli opakovaně 

informováni od všech členů multidisciplinárního týmu (obezitolog, chirurg, internista, 

anesteziolog, psycholog i nutriční terapeut).  104 respondentů (95 % z celkového počtu) 

informacím porozuměli, zdály se jim dostatečné a měli možnost se kdykoliv na další 

návštěvě na cokoliv zeptat. Přesto řada, zvláště mladších  vyhledávala informace  

i na internetu, ale zde jsou i informace zcela  chybné a zavádějící, což je riziko moderních 

informačních technologií. Všichni respondenti dostali při návštěvě obezitologa domu 

brožurku vytvořenou multidisciplinárním týmem kliniky pro léčbu obezity, která obsahuje 

popis daného zákroku, co respondenty čeká po operaci, příklady jídelníčku, fyzické 

aktivity a tabulky, do kterých respondenti zapisují váhový úbytek, tepovou frekvenci 

v klidu a náladu po dobu dvou let. Pouze 5 respondentů (5 % z celkového počtu) a týkalo 

se to mužů, nebyli spokojeni s dostatkem informací. Týkalo se to hlavně stravovacího 

režimu a diety, kterou je nutné držet celoživotně, což byla informace, která jim chyběla. 

Domnívám se, že tuto informaci respondenti spíše nechtěli slyšet. O tom, že změna 

stravovacích návyků a dietního režimu je celoživotní, aby nedošlo k nechtěnému vzestupu 

váhy, se píše nejen v brožurkách vydaných týmem kliniky pro léčbu obezity, ale je tato 

informace pacientům opakována jak z úst obezitologa, chirurga, psychologa,  

tak i nutričním terapeutem. Výsledek šetření potvrdil mojí hypotézu č. 4,  

že jsou respondenti dostatečně informováni. 
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Morbidně obézní pacienti mají různá přidružená onemocnění spojená s obezitou,  

a proto navštěvují častěji praktické lékaře. Z toho důvodu jsem se domnívala,  

že právě praktický lékař bude první, od koho se respondenti dozvědí o možnosti léčby 

obezity chirurgickou cestou, když konzervativní léčba nezabírá. Z výzkumného šetření  

ale vyplynulo, že moje hypotéza č. 5 se opravdu nepotvrdila. Bohužel se respondenti  

v 89 % z celkového počtu o chirurgické léčbě prvotně dozvídají z médií, nejčastěji se jedná 

o internet, časopisy a televizi. Pouze 4 muži byli informováni lékařem obezitologem  

či diabetologem, nikoliv  svým praktickým lékařem. A 8 žen od svých známých a přátel, 

kteří většinou už nějaký zákrok prodělali a nebo se na něj chystají.  

Cílem č. 3 bylo vyhodnotit přínos operace ke zlepšení přidružených chorob  

a fyzické aktivity, úskalí pooperačního režimu a pooperační komplikace v závislosti  

na zákroku. Tímto cílem se zabývají otázky č. 10, 14, 15, 16, 17 a 18. 

 Jak již bylo v teoretické části uvedeno, je morbidní obezita či obezita 3. st. 

asociována s řadou doprovodných chorob Z  výsledků šetření vyplývá, že právě bariatrický 

zákrok na ně má buď pozitivní a nebo žádný vliv. Nestalo se ani u jednoho pacienta,  

že by došlo ke zhoršení přidruženého onemocnění. 88 respondentů (80 % z celkového 

počtu respondentů) mělo diabetes mellitus. U 67 z nich došlo k úpravě (snížení) medikace 

ať inzulinu nebo perorálních antidiabetik či úplnému vysazení antidiabetik  

a nebo převedení z injekčního inzulinu na perorální antidiabetika. Pouze 21 respondentů 

udává, že u nich nedošlo k žádné změně. U hypertenze jsou výsledky většinou stejně   

tak pozitivní jako u diabetu mellitu. Hypertenzi udávalo 79 respondentů a u 47 z nich došlo 

k úpravě či vysazení medikace. Mezi další, neméně nebezpečná, přidružená onemocnění 

patří syndrom spánkové apnoe. Toto onemocnění udávalo pouze 8 respondentů,  

ale jen u 2 respondentů došlo k mírnému zlepšení a to především co se týká spíše chrápání. 

U 6 respondentů zůstalo všechno beze změn. A posledním udávaným onemocněním 

respondentů je artróza , která trápila 41 respondentů. U 32 respondentů došlo k redukci 

bolesti nejméně o 3 stupně na škále bolesti, ale artrózu jako onemocnění bariatrický výkon 

neřeší. Výsledky vlivu bariatrického výkonu na přidružená onemocnění jsou tak  v souladu 

s mojí hypotézou č. 6, kdy se domnívám, že  redukcí hmotnosti dojde i k úpravě DM  

a hypertenze. 

        Respondenti s morbidní obezitou nebo obezitou 3. stupně netrpí jen přidruženými 

chorobami, ale velký problém pro ně představuje i zhoršení  fyzické aktivity,  
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což  se projevuje únavou, nadměrným pocením a dušností někdy  limitující běžnou denní 

činnost a v extrémním případě je již dušnost klidová. Pohyb je důležitou součástí léčby  

a zároveň je nejúčinnější v prevenci vzestupu váhy a bolestí zad. A právě bolesti zad 

mohou být velkou motivací k pohybové aktivitě. Účinek pohybové aktivity není dán  

pouze úbytkem na hmotnosti, ale také změnou složení těla (zastoupením aktivní tělesné 

hmoty a tukové tkáně). Hodně důležitá je pravidelnost pohybu, optimální je cvičit obden. 

Pacienti si musí zvolit takovou fyzickou aktivitu, která je bude bavit a bude vyhovovat  

a odpovídat jejich zdravotnímu stavu (hmotnosti, zatížení nosných kloubů, hypertenzi  

a DM). Fyzickou aktivitu nepředstavuje pouze sport, ale jedná se o veškerou pohybovou 

aktivitu za den i při běžných denních činnostech, kterou by měli respondenti postupně 

zvyšovat, např. chůze.  21 respondentů (19 % z celkového počtu) bylo před redukcí 

hmotnosti dušných při chůzi po rovině a při běžných denních činnostech.  U 6 z nich došlo 

ke zlepšení o 1 stupeň, což znamená, že se tito respondenti nyní zadýchávají při chůzi  

do druhého patra a mohou tedy už vykonávat více anaerobních aktivit odpovídajících jejich 

zdravotnímu stavu, jako např. cvičení ve fitness centru nebo doma s činkami, pilates, 

plavání. U 15 z nich došlo ke zlepšení o 2 stupně, což znamená fyzickou zátěž bez velkého 

omezení a tito respondenti mohou připojit k běžným denním činnostem, chůzi, posilování  

i např. jógu nebo i jiné aerobní aktivity jako cyklistika, spinning, nordic walking, orientální 

tanec, lyžování. U zbývajících 88 respondentů (81 % z celkového počtu) docházelo 

k zadýchávání se při chůzi do druhého patra. U 63 respondentů došlo ke zlepšení  

o 1 stupeň, což znamená, že nyní mají větší fyzickou zátěž bez omezení a mohou 

provozovat anaerobní i aerobní aktivity s ohledem na svůj zdravotní stav. Pouze  

25 respondentů si stěžuje na fyzický stav beze změn i po redukci hmotnosti. Z výsledků 

vyplývá, že nejméně 78 (72 % z celkového počtu) respondentů není po redukci hmotnosti 

omezená dušností při větší fyzické zátěži a mohou provozovat anaerobní i aerobní aktivity 

s přihlédnutím na svůj aktuální zdravotní stav a přidružená onemocnění, což je v souladu 

s mojí hypotézou číslo 7, kdy jsem se domnívala, že dojde ke zlepšení fyzické aktivity  

u více jak poloviny respondentů. 

Po bariatrickém zákroku se respondentům změní celý životní styl, včetně dietního 

režimu, způsobu stravování, fyzické aktivitě. V tomto období je pro ně velmi důležitá 

podpora okolí, partnera a rodiny. Proto jsem se snažila zjistit, co respondenti považovali  

za největší překážky v pooperačním režimu a rozdělit je v závislosti na pohlaví  

s čímž souvisí i moje hypotéza č. 8, kde se domnívám, že nejobtížnější v pooperačním 
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režimu bude pro respondenty fyzická aktivita u žen a pitný režim u mužů.  Z výzkumného 

šetření mi vyplývá, že pro ženy je největším úskalím pohybový režim a to hlavně  

ve smyslu studu při fyzické aktivitě za to, že se velmi potí, rychle se zadýchávají,  

a proto se raději věnují jakékoliv fyzické aktivitě doma bez odborného dohledu. V dnešní 

době existují centra pro obézní pacienty, kde se pacienti dozví nejen správný způsob 

cvičení a vybere si nejvhodnější způsob fyzické aktivity individuálně pro něj, ale probíhají 

tam i semináře ohledně dietního režimu. Mezi další úskalí, které ženy uváděly, je pitný 

režim ( 72 žen z celkového počtu žen) a tekutá strava v prvních dvou týdnech po zákroku 

(66 žen z celkového počtu žen). U mužů se jedná ve 100 % o pitný režim a to ve smyslu 

množství jedné porce (maximálně 150 ml najednou), stejně jako u žen je pro ně velmi 

obtížná tekutá a kašovitá strava v prvních týdnech po operaci to v 90 %. Dalším úskalím 

pro muže je velikost jedné porce a to v 84 %. Dosud byli respondenti zvyklí jíst velké 

porce a neomezovat se, nyní si musí každou porci zvážit a nepřesáhnout 100 ml ve fázi 

tekuté a kašovité stravy a 150 ml přibližně od 6 týdne od provedení zákroku. Co není 

mužům ještě moc příjemné jsou časté kontroly u lékaře v prvních měsících po operaci. 

Bohužel jsem se v dotazníku neptala na důvody, proč jim návštěvy vadí, tak neznám 

odpověď. Lze se domnívat, že se jedná o důvody ekonomické a časové. Další věc,  

která mi v dotazníku  týkajícího  se úskalí pooperačního období ,chyběla, byla role rodiny, 

přátel a okolí. Kdybych podobný výzkum dělala příště, tak bych tam tuto otázku určitě 

zařadila. Celkově lze říci, že hypotéza č. 8 se mi v tomto bodě potvrdila. 

Poslední zkoumanou částí v cíli č. 3 byly pooperační komplikace ať časné  

nebo pozdní v závislosti na výkonu. Pooperační komplikace jsem záměrně rozdělila  

podle typu operace, jelikož respondenti podstoupili zákrok jak malabsorpční, tak zákroky 

„pouze“ restrikční. Malabsorpční zákrok – biliopankreatickou diverzi podstoupilo  

10 respondentů, u všech (100 %) se objevil průjem, který respondenty velmi obtěžuje 

(velmi časté a především zapáchající stolice několikrát za den). U 4 respondentů  

se objevily žlučové kameny po zákroku a u 1 respondenta došlo po větší redukci hmotnosti 

k bolestem zad, způsobené nefunkčním „svalovým korzetem“. Zádové svalstvo bylo 

původně zpevněno pouze okolní tukovou tkání, bylo nedostatečně zatěžováno,  

a tudíž po zhubnutí nesplňuje svou posturální funkci. Jedinou prevencí je dostatečná 

fyzická aktivita. Zbylých 99 respondentů podstoupilo výkon restrikční , buď dnes  

velmi preferovanou plikaci žaludku a nebo laparoskopickou adjustabilní bandáž žaludku. 

Plikaci žaludku podstoupilo 78 respondentů (85 % z celkového počtu) a pouze  
84 

 



23 respondentů si stěžovalo na komplikaci pozdního zvracení, které je ve většině případů 

způsobené nedodržením dietního režimu a nebo způsobu stravování ve smyslu velikosti 

porce nebo nedodržení časového odstupu mezi jídly. Velmi pozitivním výsledkem je,  

že 55 respondentů si na vážnější a nebo obtěžující komplikace nestěžují. Po laparoskopické 

adjustabilní bandáži žaludku, kterou podstoupilo 21 respondentů, došlo ke zvracení  

v 9 případech  z čehož ve 4 případech se jednalo o slippage a naštěstí v daném období 

nebylo zaznamenáno prořezávání bandáže. 12 respondentů bylo bez komplikací. Výsledky 

šetření se shodují s poznatky z dostupné literatury, že plikace žaludku je pro pacienty nyní 

zákrok s nejmenšími možnými komplikacemi. I má poslední hypotéza č. 9 se tak, jak jsem 

se domnívala potvrdila, že mezi nejčastější komplikace bude patřit zvracení v důsledku 

nedodržení správného způsobu stravování a dietní chybě. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda jsou pacienti dostatečně a srozumitelně 

informováni o bariatrickém zákroku, co bylo pro pacienty obtížné v pooperačním období  

a jaký vliv má bariatrický zákrok na jejich přidružená onemocnění a fyzickou aktivitu. 

Nástrojem výzkumu byl dotazník, který vyplňovali respondenti s diagnózou morbidní 

obezity a nebo obezity 3.st, kteří podstoupili bariatrický zákrok v posledních třech letech. 

Obezita je z dnešního pohledu nevyléčitelné, chronické onemocnění, které s sebou 

nese zvýšené riziko výskytu přidružených onemocnění vázaných na obezitu, tak i enormní 

ekonomickou zátěž společnosti.  

Léčba tohoto onemocnění je komplexní. V poslední době se stále více ukazuje 

význam chirurgické léčby, zvláště v době, kdy je farmakologická léčba téměř nulová.  

Ve světle současných efektů bariatrické chirurgie na metabolické komplikace 

obezity se tak dnes stále více hovoří o metabolické chirurgii. Vzhledem k tomu,  

že je chirurgická léčba obezity stále vnímána v řadách lékařů i pacientů spíše jako okrajová 

záležitost, chtěla jsem ve své práci zjistit, co vede pacienty k volbě této léčby obezity,  

jaká je jejich informovanost, odkud informace o léčbě čerpají a v konečné fázi, zda je tato 

léčba skutečně efektivní z hlediska komplikací obezity. Z mého pozorování vyplývá,  

že je poměrně velká propast mezi obézními pacienty a jejich ošetřujícími lékaři. Většina 

obézních pacientů se k této léčbě dostává spíše na základě informací z médií než od lékařů. 

Přitom jak ukazuje i moje práce, vede tato léčba k poměrně impresivním efektům  

na metabolické komplikace obezity a dávno se tak nejedná „o kosmetickou chirurgii“, 

jejímž hlavním cílem bylo být štíhlejší. Ukazuje se, že je třeba stále více informovat 

odbornou veřejnost – diabetology a praktické lékaře – o výhodách této léčby.  

Je však třeba říci, že ani tato léčba není bez rizik a není účinná ve 100 %. Stále  

je zde významný faktor compliance pacienta. Tato léčba zůstává nadále výzvou.  

Lze očekávat, že s prohlubujícími se poznatky z patofyziologie onemocnění, bude vyvinuta 

spíše léčba farmakologická, případně se bude jednat o terapii na úrovni genetického 

inženýrství. Než k tomu však dojde, bude patřit bariatrická chirurgie k nejúčinnějším 

formám léčby obezity. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Dotazník 

1. Jaké je Vaše pohlaví?

a) Muž

b) Žena

2. Kolik je Vám let?

a) do 30 let

b) 31 – 35

c) 36 – 40

d) 41 – 45

e) 46 – 50

f) 51 – 55

g) 56 – 60

h) 61 – 65

i) Nad 65 let

3. Kde a od koho jste se o chirurgické léčbě poprvé dozvěděli?

a) praktický lékař

b) lékař specialista (diabetolog, internista….)

c) z medií (televize, internet, rádio…)

d) od známých a přátel

e) jiné …………………………………………………………….

4. Proč jste dal/a přednost chirurgické léčbě před konzervativní?

a) nedostatečná vůle

b) přidružené choroby (DM, vysoký tlak…)

c) na doporučení lékaře

d) jiné …………………………………………………………….



5. Jakou jste měl/a motivaci k léčbě?

a) zdraví – obavy o budoucnost (když budu stále přibírat, tak mi hrozí…)

b) zdraví – aktuální zdravotní stav (bolesti páteře, injekční aplikace

inzulínu, artróza nosných kloubů…)

c) omezení v každodenním životě (menší pohyblivost, větší únava,

nepříjemné zadýchávání, nemožnost zavázat si tkaničky, chrápání…)

d) estetické, psychosociální (nespokojenost se sebou samým, kritické

poznámky okolí, požadavky v zaměstnání, přání partnera…)

e) jiné…………………………………………………………………

6. Jaký zákrok jste podstoupil/a?

a) biliopankreatická diverze – malabsorpční výkon

b) gastrický bypass – malabsorpční výkon

c) adjustabilní gastrická bandáž žaludku – restrikční výkon

d) plikace žaludku (LGCP) – restrikční výkon

e) sleeve gastrektomie – restrikční výkon

7. Jak dlouho jste po operaci?

a) do 6 měsíců

b) 7 – 12 měsíců

c) 1 – 2 roky

d) 2 – 3 roky

e) více jak 3 roky

8. Kdo Vám informace o zákroku a pooperačním režimu podával?

a) lékař obezitolog

b) lékař chirurg

c) psycholog

d) všichni jmenovaní

e) jiní………………………………………………………………..



9. Byly Vám podány informace pro Vás srozumitelnou formou?

a) ano, informacím jsem porozuměla

b) ne, informacím jsem neporozuměl/a musel/a jsem si informace ještě

dohledávat

o jaké informace se jednalo?……………………..

10. Jak moc pro Vás bylo obtížné dodržovat pooperační režim?

(zhodnoťte na stupnici od 1 do 5, 1 – nejméně obtížné, 5 – velmi obtížné a 

zakroužkujte) 

Časté kontroly u lékaře v prvních měsících po operaci 1 2 3 4 5 

Změna stravovacího režimu v prvních dvou týdnech (tekutá strava) 1 2 3 4 5 

Změna stravovacího režimu 3-6 týden (kašovitá strava) 1 2 3 4 5 

Celkově změna stravovacího režimu 1 2 3 4 5 

Velikost porce jídla 1 2 3 4 5 

Frekvence jídel 1 2 3 4 5 

Pitný režim (maximálně 150 ml najednou) 1 2 3 4 5 

Pohybový režim celkově 1 2 3 4 5 

Každodenní pohyb 1 2 3 4 5 

Stud při fyzické aktivitě před ostatními, ztráta odhodlání při prvních 

neúspěších 

1 2 3 4 5 

Únava 1 2 3 4 5 

Jiné………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 



11. Byly nějaké informace, které se k Vám nedostaly před začátkem léčby a

ovlivnily úspěšnost léčby?

a) informace o stravování v prvních 6 týdnech po operaci

b) informace o následném způsobu stravování

c) informace o celoživotní dietě

d) informace o pooperačních komplikacích

e) informace o výběru zákroku

f) informace o zákroku jako takovém

g) informace o potřebě dalších možných operací povislé kůže při velkém

váhovém úbytku za finanční spoluúčasti pacienta

h) jiné………………………………………………………………………..

12. Výchozí váha

………………… 

13. Nynější váha

………………….. 

14. Jaké jste měl/a přidružené choroby před zahájením léčby?

a) vysoký krevní tlak

b) diabetes mellitus

c) ICHS

d) syndrom spánkové apnoe

e) CHOBPN

f) artróza

g) jiné……………………………………………….



15. Došlo ke zlepšení přidružených onemocnění a pokud ano, tak kterých a jak?

a) ne

b) ano - u diabetu zlepšení kompenzace

c) ano - snížení dávek insulinu, či jeho vysazení, snížení či vysazení

PAD 

d) ano - u hypertenze zlepšení hodnot TK, redukce či vysazení medikace

e) ano - úprava lipidového spektra

f) ano - u ICHS redukce epizod bolestí na hrudi, zlepšení dušnosti

g) ano - u CHOHBP zlepšení  dušnosti, možnost redukce léků

h) ano - artroza – redukce bolestí ( na škále 1-10, 1 žádná bolest 10 bolet

nesnesitelná, maximální) 

i) ano–jiná ………………………………………………………………..

16. Měla jste pooperační komplikace a jaké?

a) časné – zvracení

b) časné – zánětlivé

c) časné - dumping syndrom

d) časné – obtížný nácvik sebeobsluhy, obtížná vertikalizace (postavení se

z lůžka po operaci)

e) pozdní – zvracení

f) pozdní - bolesti zad po váhovém úbytku

g) pozdní - tvorba žlučových kamenů

h) pozdní - problémy s příjmem potravy

i) pozdní – kýla

j) pozdní – vzestup hmotnosti

k) jiné………………………………………………………



17. Jaká byla Vaše fyzická kondice před zákrokem?

a) větší fyzická zátěž bez omezení např. sport (chůze do schodů do 5. patra

bez omezení)

b) zadýchávání se při chůzi do 2. patra (musíte se zastavit)

c) zadýchávání se při chůzi po rovině a běžných domácích pracích

d) dušnost i v klidu

18. Jaká je nyní při váhovém úbytku Vaše fyzická kondice? (dle výchozí kondice

v otázce č. 17)

a) beze změn

b) zlepšení o 1 stupeň(např. při zadýchávání se při chůzi do 2. patra se to

změnilo na fyzickou zátěž bez omezení)

c) zlepšení o 2 stupně (např. dušnost v klidu se změnila na zadýchávání se

při chůzi do 2. patra)

d) zlepšení o 3 stupně (např. při zadýchávání se v klidu se to změnilo na

fyzickou zátěž bez omezení)



Příloha č. 2– Štěpení a vstřebávání živin za fyziologických podmínek 

Obrázek č. 1 – Štěpení a vstřebávání živin za fyziologických podmínek (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, 

Doležalová-Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 



Příloha č. 3 – Biliopankreatická diverze (BPD) 

Obrázek č. 2 – BPD (zdroj: informační brožura pro pacienty vydaná týmem OB kliniky) 



Příloha č. 4 – BPD – příklad jídelníčku (zdroj: informační brožura pro pacienty vydaná týmem OB 

kliniky) 

Jídelníček v tekuté stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 - 200 ml actimelu 

- 7:00 – 150 ml čaje 
- 7:30 – 150 ml čaje 
- 8:00 – 150 ml vody 
- 8:30 – 150 ml vody 
-  

Svačina 9:00 – 200 ml mléka 

- 10:00 – 150 ml vody 
- 10:30 – 150 ml vody 
- 11:00 – 150 ml vody 
- 11:30 – 150 ml vody 

Oběd 12:00 – 200 ml čistého vývaru 

- 13:00 – 150 ml čaje 
- 13:30 – 150 ml čaje 
- 14:00 – 150 ml vody 
- 14:30 – 150 ml vody 

Svačina 15:00 – 200 ml Nutridrinku bez příchuti 

- 16:00 – 150 ml čaje 
- 16:30 – 150 ml vody 
- 17:00 – 150 ml vody 
- 17:30 – 150 ml vody 

Večeře 18:00 – 200 ml zeleninové šťávy 

- 19:00 – 150 ml vody 
- 19:30 – 150 ml čaje 
- 20:00 – 150 ml čaje 
- 20:30 – 150 ml vody    



Jídelníček v kašovité stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 – 100 ml ovocné přesnídávky jablečné + 100 ml tvarohu 

- 7:00 – 100 ml čaje 
- 7:20 – 100 ml čaje 
- 7:40 – 100 ml čaje 
- 8:00 – 100 ml vody 
- 8:20 – 100 ml vody 
- 8:40 – 100 ml vody 

Svačina 9:00 – 200 ml bílého jogurtu 

- 10:00 – 100 ml vody 
- 10:20 – 100 ml vody 
- 10:40 - 100 ml vody 
- 11:00 – 100 ml vody 
- 11:20 - 100 ml vody 
- 11:40 - 100 ml vody 

Oběd 12:00 – 100 ml bramborové kaše, 100 ml mletého masa vmíchaného do kaše 

- 13:00 - 100 ml čaje 
- 13:20 - 100 ml čaje 
- 13:40 - 100 ml vody 
- 14:00 - 100 ml vody 
- 14:20 - 100 ml vody 
- 14:40 - 100 ml vody 

Svačina 15:00 – 200 ml ovocného tvarohu (Ofotit, Svačinka) 

- 16:00 – 100 ml čaje 
- 16:20 - 100 ml vody 
- 16:40 - 100 ml vody 
- 17:00 - 100 ml vody 
- 17:20 - 100 ml vody 
- 17:40 - 100 ml vody 

Večeře 18:00 – 150 ml špenátové polévky + 50 ml riccoty 

- 19:00 – 100 ml vody 
- 19:20 – 100 ml čaje 
- 19:40 – 100 ml čaje 
- 20:00 – 100 ml čaje 
- 20:20 – 100 ml čaje 
- 20:40 – 100 ml čaje 



Příloha č. 5 – Plikace žaludku 

Obrázek č. 3 – Plikace žaludku (zdroj: informační brožura pro pacienty vydaná týmem OB kliniky) 

Obrázek č. 4 – Plikace žaludku podle Wilkinsona  (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-

Kormanová, Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 

Plikace žaludku podle Wilkinsona 



Příloha č. 6 – Plikace žaludku – příklad jídelníčku (zdroj: informační brožura pro pacienty 

vydaná týmem OB kliniky) 

Jídelníček v tekuté stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 - 150 ml jablečného džusu 

- 7:00 – 75 ml čaje 
- 7:30 – 75 ml čaje 
- 8:00 – 75 ml vody 

Svačina 9:00 – 150 ml mléka 

- 10:00 – 75 ml vody 
- 10:30 – 75 ml vody 
- 11:00 – 75 ml vody 

Oběd 12:00 – 150 ml čistého vývaru 

- 13:00 – 75 ml čaje 
- 13:30 – 75 ml čaje 
- 14:00 – 75 ml vody 

Svačina 15:00 – 150 ml Nutridrinku bez příchuti 

- 16:00 – 75 ml čaje 
- 16:30 – 75 ml vody 
- 17:00 – 75 ml vody 

Večeře 18:00 – 150 ml zeleninové šťávy 

- 19:00 – 75 ml vody 
- 19:30 – 75 ml čaje 
- 20:00 – 75 ml čaje    



Jídelníček v kašovité stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 – 150 ml ovocné přesnídávky jablečné 

- 7:00 – 75 ml čaje 
- 7:20 – 75 ml čaje 
- 7:40 – 75 ml čaje 
- 8:00 – 75 ml vody 
- 8:20 – 75 ml vody 
- 8:40 – 75 ml vody 

Svačina 9:00 – 150 ml bílého jogurtu 

- 10:00 – 75 ml vody 
- 10:20 – 75 ml vody 
- 10:40 - 75 ml vody 
- 11:00 – 75 ml vody 
- 11:20 - 75 ml vody 
- 11:40 - 75 ml vody 

Oběd 12:00 – 100 ml bramborové kaše, 50 ml mletého masa vmíchaného do kaše 

- 13:00 - 75 ml čaje 
- 13:20 - 75 ml čaje 
- 13:40 - 75 ml vody 
- 14:00 - 75 ml vody 
- 14:20 - 75 ml vody 
- 14:40 - 75 ml vody 

Svačina 15:00 – 150 ml mléka či jogurtového mléka bez kousků ovoce 

- 16:00 – 75 ml čaje 
- 16:20 - 75 ml vody 
- 16:40 - 75 ml vody 
- 17:00 - 75 ml vody 
- 17:20 - 75 ml vody 
- 17:40 - 75 ml vody 

Večeře 18:00 – 150 ml špenátové polévky 

- 19:00 – 75 ml vody 
- 19:20 – 75 ml čaje 
- 19:40 – 75 ml čaje 
- 20:00 – 75 ml čaje 
- 20:20 – 75 ml čaje 
- 20:40 – 75 ml čaje 



Příloha č. 7 – Adjustabilní gastrická bandáž 

Obrázek č. 5 – Adjustabilní gastrická bandáž (zdroj: informační brožura pro pacienty vydaná týmem OB 

kliniky) 

Obrázek č. 6 – Adjustabilní bandáž žaludku (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 



Příloha č. 8 - Adjustabilní gastrická bandáž (zdroj: informační brožura pro pacienty vydaná 

týmem OB kliniky) 

Jídelníček v tekuté stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 - 100 ml jablečného džusu 

- 7:00 – 75 ml čaje 
- 7:30 – 75 ml čaje 
- 8:00 – 75 ml vody 

Svačina 9:00 – 100 ml mléka 

- 10:00 – 75 ml vody 
- 10:30 – 75 ml vody 
- 11:00 – 75 ml vody 

Oběd 12:00 – 100 ml čistého vývaru 

- 13:00 – 75 ml čaje 
- 13:30 – 75 ml čaje 
- 14:00 – 75 ml vody 

Svačina 15:00 – 100 ml Nutridrinku bez příchuti 

- 16:00 – 75 ml čaje 
- 16:30 – 75 ml vody 
- 17:00 – 75 ml vody 

Večeře 18:00 – 100 ml zeleninové šťávy 

- 19:00 – 75 ml vody 
- 19:30 – 75 ml čaje 
- 20:00 – 75 ml čaje    



Jídelníček v kašovité stravě na 1 den 

Snídaně 6:00 – 100 ml ovocné přesnídávky jablečné 

- 7:00 – 75 ml čaje 
- 7:20 – 75 ml čaje 
- 7:40 – 75 ml čaje 
- 8:00 – 75 ml vody 
- 8:20 – 75 ml vody 
- 8:40 – 75 ml vody 

Svačina 9:00 – 100 ml bílého jogurtu 

- 10:00 – 75 ml vody 
- 10:20 – 75 ml vody 
- 10:40 - 75 ml vody 
- 11:00 – 75 ml vody 
- 11:20 - 75 ml vody 
- 11:40 - 75 ml vody 

Oběd 12:00 – 50 ml bramborové kaše, 50 ml mletého masa vmíchaného do kaše 

- 13:00 - 75 ml čaje 
- 13:20 - 75 ml čaje 
- 13:40 - 75 ml vody 
- 14:00 - 75 ml vody 
- 14:20 - 75 ml vody 
- 14:40 - 75 ml vody 

Svačina 15:00 – 100 ml mléka či jogurtového mléka bez kousků ovoce 

- 16:00 – 75 ml čaje 
- 16:20 - 75 ml vody 
- 16:40 - 75 ml vody 
- 17:00 - 75 ml vody 
- 17:20 - 75 ml vody 
- 17:40 - 75 ml vody 

Večeře 18:00 – 100 ml špenátové polévky 

- 19:00 – 75 ml vody 
- 19:20 – 75 ml čaje 
- 19:40 – 75 ml čaje 
- 20:00 – 75 ml čaje 
- 20:20 – 75 ml čaje 
- 20:40 – 75 ml čaje 

 



Příloha č. 9 – Sleeve gastrektomie (Tubulizace žaludku) 

Obrázek č. 7 – Sleeve gastrektomie  (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, Hainer, 

Haluzík…Šrámková, 2011) 



Příloha č. 10 – Gastrický bypass podle Rouxe 

Obrázek č. 8 – Gastrický bypass podle Rouxe (zdroj:  Fried, Adamec, Bedřichová, Doležalová-Kormanová, 

Hainer, Haluzík…Šrámková, 2011) 
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