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Úvod:  

V bariatrickej / metabolickej chirurgii sú v súčasnosti  najčastejšie vykonávanými operáciami  

tubulizácia žalúdka a gastrický bypass. Objavujú sa inovatívne postupy v rámci klinických štúdií. 

V práci referujeme o počiatočných skúsenostiach s operáciami nazvanými parciálna jejunálna 

diverzia. 

Materiál a metódy: 

 V našej štúdii sme vykonali u 15 pacientov operáciu, pri ktorej sme vytvorili side-to-side anastomózu 

medzi začiatkom jejúna a koncom ilea a u 4  pacientov vytvorili side-to-side anastomózu medzi 

začiatkom jejúna a kolon transverzum. Ceľom operácie je derivovať časť potravy anastomózou a 

znížiť tak rezorpciu živín a taktiež priviesť do terminálního ilea a kolon nenatrávenú potravu, čo može 

vyvolať hormonálne zmeny.  Časť potravy prechádza celým tenkým črevom, takže nedochádza 

k atrofii klkov ako tomu bolo pri ileálnych bypassoch známych so 70.rokov minulého storočia.  

Hodnotili sme súbor pacientov operovaných v čase od októbra 2016 do decembra 2018. V súbore 

s jejuno-ileálnou spojkou bolo 15 pac. (10 žien), priemerný vek bol 47,9 roka a vstupné BMI bolo  

42,11 kg / m2  .  V súbore s jejuno-kolickou spojkou boli 4 pacienti (3 ženy), priemerný vek bol 45 

rokov  a vstupné BMI bolo  42,0 kg / m2  V prvej skupine mali dvaja pacienti cukrovku 2. typu, v druhej 

skupine štyria pacienti.   

Výsledky:   

U všetkých pacientov došlo pooperačne k poklesu hmotnosti, u pacientov hodnotených po roku a 

viac k signifikantnému poklesu hmotnosti  ( 20% celkovej telesnej hmotnosti), u diabetikov došlo ku 

zlepšeniu cukrového metabolizmu. Zaznamenali sme 3 komplikácie, pre ktoré sme museli 

reoperovať. V oboch prípadoch išlo u vnútornú herniu s poruchou pasáže.  U jednej pacientky bolo 

nutné zrušit jejuno-kolickú spojku pre intraktabilné hnačky.  

 Záver:  

Na zhodnotenie skutočného prínosu uvedených operácií je nevyhnutné sledovať pacientov dlhšie 

obdobie a navýšiť počet pacientov.  Z pohľadu chirurga ide však o pomerne jednoduchý výkon, ktorý 

je v prípade potreby reverzibilný a je možné vykonať potom ktorúkoľvek zo štandardných 

bariatrických operácií. 



 

 
 

 


