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Az elhízás a XXI. század civilizációs betegsége. A magyar lakosság 62%-a túlsúlyos, 27%-a pedig elhízottnak számít, 
így különösen nagy érdeklődést kelthet az elhízás kezelése. A szerzők a kóros elhízás fogalmának és társult betegsé-
geinek áttekintése után a műtéti beavatkozásokat veszik sorra. A gyomorgyűrűt övező kezdeti lelkesedés mára elmúlt, 
mivel a hosszú távú eredmények csak korlátozott testsúlycsökkenést igazolnak, akar 50%-ot megközelítő szövőd-
ményrátával. A sleeve gastrectomia 60–70%-os testsúlyfelesleg-csökkenést hoz létre, azonban még nem állnak rendel-
kezésre 10 évnél hosszabb műtét utáni adatok. A gyomorbypass jelenleg a bariátriai műtétek etalonja, igazolt hosszú 
távú 60–75%-os testsúlyfelesleg-csökkentéssel, és a 2-es típusú cukorbetegség remissziós rátája a 80%-ot is elérheti. A 
jelentős testsúlycsökkenést általában a testkép megváltozása követi, így gyakran további alakformázó plasztikai sebé-
szeti beavatkozás szükséges. Valamennyi beavatkozás indikációjának felállítására és a műtét elvégzésére speciálisan 
felkészült szakemberek teammunkája szükséges. Orv. Hetil., 2014, 155(25), 971–977.

Kulcsszavak: elhízás, 2-es típusú cukorbetegség, gyomorbypass, sleeve gastrectomia, testsúlycsökkentő műtét, alak-
formázó műtét

Current surgical options for reducing body weight
Obesity is a leading preventable cause of death worldwide, with increasing prevalence in adults and children, and 
authorities view it as one of the most serious public health problems of the 21st century. Sixty-two percent of the 
Hungarian adult population has overweight and 27% is morbidly obese and, therefore, it is a significant interest to 
treat this condition. The authors review the diagnosis and the associated diseases of morbid obesity. The initial en-
thusiasm with the gastric band has settled now, as the long-term outcome showed only very limited reduction in the 
excess body weight and the complication rate was as high as 50%. The sleeve gastrectomy may induce 60-70% of 
excess weight loss, however, the long term follow-up data are very limited. The Roux-en-Y gastric bypass is the gold-
standard of the bariatric procedures, with proven 60-75% excess weight loss and 80% type 2 diabetes remission. The 
body image usually changes with weight loss, and frequently a body contouring procedure is required to improve it. 
Multi-disciplinary team of super-specialised doctors is required to perform these procedures. 

Keywords: obesity, bariatric surgery, gastric bypass, sleeve gastrectomy, weight loss surgery, metabolic surgery, body 
contouring
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Rövidítések 
BMI = (body mass index) testtömegindex; CPAP = folyamatos 
pozitív légúti nyomást biztosító eszköz; RYGB = Roux-en-Y 
gyomorbypass; T2DM = 2-es típusú cukorbetegség; VBG = 
(vertical banded gastroplasty) vertikálisan gyűrűzött gyomor-
plasztika

A túlzott kalóriabevitelt követő elhízás a XXI. század ci-
vilizációs betegsége [1]. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) ijesztő képet rajzol a kóros kövérségben szenve-
dők arányáról, a következményesen kialakuló 2-es típusú 
cukorbetegség (T2DM) prevalenciáját illetően pedig 
egyenesen pandémiáról beszél [2]. Előrejelzésük szerint 
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– amennyiben a T2DM a jelenlegi mértékben terjed – 10 
éven belül az egészségügyi ellátórendszerek pénzügyileg 
fenntarthatatlanok lesznek a T2DM és szövődményei 
kezelésének csillagászati összegei miatt. Habár a mole-
kuláris biológiai alapkutatások ígéretesek és a gyógyszer-
ipari cégek jelentős összeget áldoznak a gyógyszeres te-
rápia kifejlesztésére, egyelőre csak a sebészet kóros 
kövérségre specializálódott ága, az úgynevezett „bariát-
riai” sebészet az egyedüli hatásos beavatkozás a testsúly 
tartós csökkentésére, illetve a T2DM gyógyítására. 

A felmérés szerint az elhízás elsősorban az észak-ame-
rikai és nyugat-európai populációt érinti, azonban Ma-
gyarország európai tekintetben a képzeletbeli dobogó 
egyik várományosa, a felnőtt lakosság mintegy 25%-át 
érintő kövérséggel a leginkább elhízott társadalom. Jelen 
cikkben a testsúlycsökkentés és a következményes meta-
bolikus folyamatok rendezésére törekvő, úgynevezett 
metabolikus sebészet lehetőségeit, irányvonalát tekintjük 
át, említve a fogyást követő alakformázás műtéti lehető-
ségeit. Cikkünkben, a terjedelem limitált volta miatt, 
nem részletezzük az egyébként alapvetően fontos élet-
módbeli változtatás, diéta és gyógyszeres kezelés irány-
vonalait.

Kóros kövérség és társult betegségeinek 
definíciója

A testtömegindex (body mass index – BMI) egyszerűen 
és megbízhatóan kifejezi a szervezet elhízottságát, s le-
hetőséget ad a kövérség kategorizálására és a sebészi ke-
zelés megtervezésére, a műtét sikerének lemerésére és az 
utánkövetésre (1. táblázat).

A BMI kiszámításán túl fontos meghatározni az egyén 
haskörfogatát is, ami kisebb mértékű elhízás esetében 
pontosabb mérőfokként szerepel. Férfiaknál 94 cm, nők-
nél pedig 80 cm a normális limit felső határa, további 8 
cm-nyi haskörfogat-növekedés esetén (férfi: >108 cm, 
nő: >88 cm) pedig egyértelműen az egészségre károsító 
szintet jelez az értéke. Érdemes megemlíteni, hogy a dél-
ázsiai populáció a kövérség szempontjából veszélyezte-
tettebb csoportnak számít, mivel a zsírlerakodás az ő 
esetükben inkább centrálisan jön létre, így hamarabb ala-
kul ki náluk T2DM vagy szív-ér rendszeri megbetegedés 
[3].

A kóros kövérség ritkán van jelen önmagában, általá-
ban számos társult betegség kialakulását okozza.

T2DM: Az elmúlt 35 évben közel tízszeresére, 285 
milliónyira nőtt világszerte a T2DM-ben szenvedők ará-
nya, s ezeknek a betegeknek mintegy 75%-a túlsúlyos. Az 
akut szövődmény – hyperosmolaris nonketoticus kóma 
– ritka, azonban a krónikus szövődmények (stroke, dia-
beteses retino-, nephro- és angiopathia) miatt a várható 
életkor mintegy 10 évvel rövidül [4]. Az életmódbeli és 
diétás változtatás szükségességen túl az orális antidiabe-
tikumok állnak a kezelés középontjában. Az első vonal-
beli kezelésre rezisztens esetekben inzulin adása elkerül-
hetetlen, ez pedig hatalmas terhet ró a betegre és a 
gondozást végző orvosra egyaránt. 

Alvási apnoe szindróma: Az elhízott betegek mintegy 
40%-ában fordul elő, és akár évtizedekig diagnosztizálat-
lan maradhat. Jellemzője a periodikusan kialakuló légzé-
si deficit alvás közben (horkolás), ideiglenes szöveti 
hypoxiával társulva. CPAP (folyamatos pozitív légúti 
nyomást biztosító eszköz) éjszakánkénti használata java-
solt a hypoxia és kardiális szövődményei elkerülésére.

Hypertonia: Becslések szerint mintegy 1 milliárd em-
bert érinthet világszerte a hypertonia. Jelentősen, 
2-3-szorosára emeli a szívelégtelenség kialakulását, s 
nemritkán élethosszig tartó kombinált gyógyszeres keze-
lés mellett tartható csak egyensúlyban. 

Magas koleszterinszint: Az étrendnek fontos szerepe 
van a (magas) koleszterinszint kialakulásában, ennek 
szintje azonban egyénenként változó. Az életmódbeli és 
diétás változtatás mintegy 10-15%-kal csökkentheti az 
egyén koleszterinszintjét. Statin adásával ez tovább fo-
kozható; azonban legtöbbször csak a testsúlycsökkenés 
során normalizálódik értéke.

A testsúlycsökkentés sebészi módszerei

Történeti áttekintés

Testsúlycsökkenést előidézni szándékozó műtéteket elő-
ször az 1950-es években kíséreltek meg sebészek [5]. A 
totális gastrectomiát követő drasztikus testsúlycsökkenés 
adta az első ihletet, azonban a kövérség élettani, kórélet-
tani hátterének ismerete nélkül végzett jejunoilealis by-
pass vagy vékonybél-eltávolítás legtöbbször kontrollálat-
lan fehérje- és elektrolithiányba torkollott, gyakran 
halálos kimenettel [6]. Az 1980-as években Mason mun-
kássága révén a figyelem a táplálékbevitel megszorítását 
célzó, úgynevezett restriktív eljárások felé fordult [7]. Ez 
volt a vertikálisan gyűrűzött gyomorplasztika (vertical 
banded gastroplasty – VBG) kora, amely során a kitűnő 
rövid távú testsúlycsökkenéssel járó eljárás elterjedt az 
észak-amerikai kontinensen, és rendkívül népszerű lett a 
Benelux államokban is. Sajnos, az idő rácáfolt a kezdeti 
optimális eredményeken alapuló lelkesedésre, s mára 
nyilvánvalóvá vált, hogy a gyomorbemenetre helyezett 
szilikongyűrű idővel akkora hegesedést vált ki, hogy a 
betegek előbb a szilárd ételeket nem tudják lenyelni, 

1. táblázat Az elhízás osztályozása

BMI

Sovány testalkat <18,5

Normális 18,6–24,9

Túlsúlyos 25,0–29,9

Kóros elhízás (Class I) 30,0–34,9

Kóros elhízás (Class II) 35,0–39,9

Kóros elhízás (Class III) 40,0–44,9

Extrém elhízás >45,0
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majd később komplett dysphagia alakul ki. A VBG-vel 
kezelt betegek jelentős részének konverziós műtéten kel-
lett keresztülmennie az évek folyamán, így mára a VBG 
kiszorult az ajánlott műtétek közül [8].

A laparoszkópia 1990-es térhódításával azonban új le-
hetőség adódott az egyébként nem jelentéktelen műtéti 
trauma minimalizálására, s újabb módszerek alakultak ki. 
A két fő irányvonal a kalóriabevitel-csökkentésre irányuló 
restriktív, illetve a tápanyag-felszívódást csökkenteni 
szándékozó malabszorptív beavatkozás kifejlesztése volt. 
Elsőként a restriktív beavatkozások közé sorolt gyomor-
gyűrűzés terjedt el, 1992-től kezdve évente növekvő 
számban végezve előbb Európában [9], majd 2001-től 
kezdve az Amerikai Egyesült Államokban. Ezzel párhu-
zamosan a főképp malabszorptívnak tartott gyomorby-
pass is egyre tökéletesebben reprodukálhatóvá vált, s a 
műtéti kockázat és mortalitás jelentős csökkenésével pár-
huzamosan a világ vezető centrumaiban a standard eljá-
rássá nőtte ki magát [10, 11]. Hosszabb ideje kifejlesz-
tett [12], azonban csak az elmúlt pár évben elterjedt 
beavatkozás a gyomor nagygörbületének eltávolításával 
járó úgynevezett sleeve gastrectomia. Ez a műtét ismét a 
táplálékbevitel restrikcióját célozza, s kedvező műtét 
utáni eredményekről számol be a szakirodalom [13]. 

Indikáció, műtéti beavatkozás  
és eredmények

A műtétek indikációja rendkívül szigorúan meghatáro-
zott; a nyugat-európai országokban standardnak elfoga-
dott a BMI >40 vagy BMI >35 és súlyos metabolikus 
társult betegség (diabetes, alvási apnoe szindróma vagy 
magas vérnyomás) megléte. Úgy tűnik, diabetespreven-
cióra és kezelésre alacsonyabb testtömegindexszel bíró 
betegek esetében is alkalmasak ezek a műtétek; az utóbbi 
időben számos beszámoló megerősíti ezt a feltételezést 
[3].

A műtéti tervezést alapos dietetikai felmérésnek kell 
megelőznie, ennek során a patológiás étkezési szokáso-
kat mutató egyének (bulimia, komfortevés, bipoláris za-
var) azonosítása és műtéti eljárásból való kizárása java-
solt. A betegszelekció során a BMI konkrét értekén túl 
felmérésre kerül a beteg műtéti teherbíró kepéssége, a 
komorbid állapotok által már kialakult szervi elégtelen-
ség. Javasolt endokrinológiai vizsgálatokkal tisztázni a 
pajzsmirigyműködést, s – mivel a diabetes szinte mindig 
jelen van – a HbA1c-szintet ellenőrizni még egyébként 
diabeteskezelést nem kapó egyénekben is. Alkohol-, 
drogfüggőség vagy instabil pszichiátriai betegség egyér-
telmű és abszolút kontraindikációt jelent, a sokkal gyak-
rabban előforduló depresszió, emocionális evés rendkí-
vül alapos értékelést és megfontolást igényel, s 
pszichológus szakvéleménye egyértelműen javasolt. Ez-
zel vehetjük elejét annak, hogy az egyébként technikai-
lag sikeres műtét nem eredményezi a lentebb részletezett 
átlagos testsúlycsökkenést. S hogy ez mennyire jelentős 
probléma, jól jelzi, hogy évtizedes hagyományokkal ren-

delkező centrumokban, összeszokott team által indikált 
és technikailag sikeres műtétek után is mintegy 10%-ot 
elérheti az ilyen betegek aranya [10]. Mára elfogadottá 
vált a multidiszciplináris teamek felállítása, s a betegek 
ilyen módon való indikálása vagy kizárása. A team által 
javasolt betegeknél aneszteziológiai ellenőrzés után ter-
vezhető a műtét. A bariátriai betegek aneszteziológiája is 
rendkívül összetett, a kövérség társult betegségei által 
előidézett végszervi elégtelenség miatt ezek a betegek 
legalább ASA–3 csoportba sorolhatók. Az ilyen beavat-
kozásokat végző intézeteknek az egész betegút során 
biztosítaniuk kell a kórházi berendezések, ápolási eszkö-
zök (agy, WC, műtőkocsi, laparoszkópos eszközök, CT) 
alkalmasságát nagyobb testsúly igénybevételére.

Gyomorgyűrű (gastric band)

A média útján mára a gyomorgyűrű alkalmazása a köztu-
datba is beszivárgó eljárás, amely sok esetben a műtéti 
testsúlycsökkentés szinonimájává vált. E műtéti beavat-
kozást kezdetben tisztán restriktívnek tartották, azonban 
mostanra számos tanulmány felveti a hormonális befo-
lyás lehetőséget is. A bariátriai sebészet első évtizedében 
rendkívül népszerű volt Európában, s Magyarországon is 
elérhető (volt), a Péterfy Sándor Utcai Kórház sebészeti 
centruma mintegy 1600 műtétet végzett, annak meg-
szüntetéséig. Az FDA 2001-es jóváhagyása megnyitotta 
a terjeszkedés lehetőséget az Amerikai Egyesült Álla-
mokban is. Sajnos azonban a kezdeti lelkesedés ez eset-
ben is alábbhagyott, mind a sebészi, mind pedig a bete-
gek oldaláról. Kétségtelen, hogy a nem túl hosszú 
tanulási periódus után a perioperatív műtéti szövődmény 
esélye nulla körüli, azonban a hosszabb tavú testsúly-
csökkenés közel sem olyan jelentős, mint azt sokan felté-
telezik. A mesterségesen kialakított achalasiaszerű állapot 
miatt a betegek gyakran hánynak, s progresszív dyspha-
gia alakul ki, emiatt pedig jelentős mértékű a maladaptív 
diéta kialakulásának esélye: a betegek magas kalóriatar-
talmú folyadék (csokoládés tej, kóla) fogyasztásával pró-
bálják ellensúlyozni a nyelési nehézséget; így gyakran a 
kezdeti jó eredményeket követően a testsúly növekedése 
alakul ki. A fentieken túl gyakori az akut komplikáció 
(lásd lentebb!) lehetősége is. Jelenleg a gyomorgyűrű a 
testsúly mérsékelt csökkentésére alkalmas, elsősorban a 
jelentős motivációval bíró betegeknél, ahol a kövérség 
következtében kialakult súlyos társult betegségek még 
nincsenek jelen. Műtét előtt fontos tisztázni, hogy átla-
gosan a testsúlyfelesleg mintegy 30-50%-kal csökken, 
azonban az 5 éven belüli eltávolítás esélye, nagyobb ta-
nulmányok szerint, rendkívül széles határok között mo-
zoghat. Több csoport beszámolt 5-15% körüli kedvező 
értékekről [14, 15], azonban mind több team közöl 50% 
körüli értéket [9, 16, 17].

A jelenleg leginkább elterjedt műtéti megközelítés az 
úgynevezett „pars flaccida” technika, amely során a jobb 
rekeszszár mentén elindulva retrogastricus csatornát ké-
pez a sebész mintegy 45 fokos szögben, s ezen keresztül 
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helyezi be a gyűrűt (1. ábra). Rendkívül fontos a gyo-
mor fundushoz való optimális rögzítése, mivel a gyűrű 
megcsúszása (slippage) katasztrofális hatással lehet az 
esetlegesen kialakuló gyomornecrosis miatt [18].

Nemcsak a műtét komplikált, hanem a beteg megfele-
lő utánkövetése is. Az első feltöltés ugyan 6 héttel a mű-
tét után lehetséges, az optimális restrikció eléréséhez 3–5 
alkalom is szükséges lehet. A testsúly 18–24 hónappal a 
beavatkozás után éri el általában a minimumát, ezt köve-
tően nemritkán emelkedést mutathat. 

Fontos kitérni a késői komplikációkra:
1. A gyomor körül a gyűrű idegen testként viselkedik, 

s idővel a gyomorfal lokális necrosisával járó perforációt 
okozhat. Tünetei között a műtét utáni 2–3 évben kiala-
kuló epigastrialis fájdalom, a restrikció megszűnése, a 
port körüli „megmagyarázhatatlan” gyulladásos reakció 
lehetnek. Összességében nem túl gyakran fordul elő, na-
gyobb tanulmányok szerint előfordulása 3–5% körüli, 
habár egészen a 28%-ot elérő értekről is beszámoltak [9, 
17, 19]. Ez a súlyosnak látszó komplikáció endoszkóp-
pal megoldható, az esetek többségében nincs szükség 
műtétre sem, a band az endoszkóppal kiemelhető.

2. Sokkal gyakoribb a gyűrű megcsúszása (akut band 
slip), amely során a gyűrű elveszíti a gerincoszloppal be-
zárt 45º-os szöget, horizontális irányba mozdul el. Akut 
hasi fájdalom, hányás, akut metabolikus alkalosis általá-
ban gyorsan kialakul. A natív hasi röntgenfelvételen 
megváltozott helyzetű gyomorgyűrű és a fenti panaszok 
esetében minden esetben haladéktalan gyűrűleeresztést 
(folyadékeltávolítást) szükséges végezni, az így detenzio-
nált gyomorfal életképessége megmaradhat, s a gyűrű 
repozicionálása vagy eltávolítása már szakember segítsé-
gével tervezhető. Akut tünetek esetében semmiképpen 
nem javasolt a felső tápcsatornai endoszkópra várni, 
ugyanis a gyomorpouch necrosisa rendkívül hamar kiala-
kulhat.

3. A gyűrű feltöltése után időről időre kialakulhat a 
sztoma obstrukciója, amely során a táplálék nem tud a 
gyűrűn keresztülhaladni. Ilyen esetben javasolható a fo-
lyadékeltávolítás a gyűrűből; régebben gasztrografinos 
fluoroszkópiát követően, napjainkban inkább az empiri-
kus úton való eltávolítás ajánlott.

4. Pouchmegnagyobbodás és distalis nyelőcsőtágulat for-
dul elő leggyakrabban, ami a túlságosan feltöltött és kö-
vetkezményesen jelentős rezisztenciát okozó gyűrű jele. 
Mindez gyakran társul a testsúlynövekedéshez, s így ez a 
hosszú tavú szuboptimális eredmény leggyakoribb oka.

A jelentősebb európai centrumok mára túlléptek a 
gyomorgyűrűn, mivel a jelenleg elérhető, lentebb részle-
tezett bariátriai beavatkozások sokkal tartósabb és meg-
bízhatóbb eredményt adnak. 

Sleeve gastrectomia

A sleeve gastrectomia az elmúlt 6–7 évben népszerűvé 
vált restriktív beavatkozás, amely sok helyen a gyomor-
gyűrű helyébe lépett (2. ábra). Az eredetileg akár 1500 

ml-t is befogadni képes gyomor mintegy 85%-os reduk-
ciója történik a kisgörbület megtartásával [20]. A kiala-
kuló közel 150 ml-es gyomor kevesebb táplálékot fogad 
be, így hamarabb kialakul a teltségérzet, ami a táplálko-
zás befejezését eredményezi neuralis csatornákon keresz-
tül. A műtét indikációs területe – az általános megfonto-
lásokon túl – már magába foglalja azon egyéneket is, 
akiknél a gyomorbypass nem kivitelezhető az előzetes 
alhasi műtét(ek) és a következményes összenövések mi-
att. 

A laparoszkópos műtét során egy 38 F-es bugie-t ve-
zet a sebész a kisgörbületen keresztül a duodenum első 
szakaszába. Ezt követően a nagygörbület mentén eltávo-
lítja a tápláló ereket a gastroepiploicus árkád medialis ol-
dalán haladva. A gyomor-nyelőcső műtétekben jártas 
sebésznek ez első pillantásra rendkívül meglepően hat, 
hiszen ezen árkádon nyugszik a nyelőcsőpótlásra kialakí-
tandó gyomorcső vérellátása, de itt a kisgörbületi erek 
érintetlenül maradnak és így a reszekált gyomor vérellá-
tása kitűnő marad. Ezt követően a bugie mentén longi-
tudinálisan varrógéppel eltávolítjuk a gyomor jelentős 
részét.

A műtéti utáni testsúlycsökkenés jelentős, a testtö-
megfelesleg mintegy 60%-a eltűnhet a műtétet követő 
18–24 hónapban. Ezzel párhuzamosan a társult betegsé-
gek is javulást mutatnak, az ilyen mértékű testsúlyvesztés 
általában a cukorbetegség fokozatos megszűnésével jár. 

A műtét gyakorlott kézben biztonságos, az általános 
perioperatív rizikótényezőkön túl azonban jelentős koc-
kázattal számolni kell. Mintegy 2% a műtét utáni anasto-
mosis- (varrat-) elégtelenség esélye, s ez általában a His-
szög körül alakul ki. A kialakult kis volumenű, de 
következményesen nagy intragastricus nyomássál bíró 
rendszer rendkívül megnehezíti ennek ellátását. A varra-
telégtelenség általában láz, tachycardia, akut veseelégte-
lenség képében jelentkezik a 2–3. műtéti napon, de akár 
6 héttel a beavatkozás után is felléphet a gyomorfal ke-
ringési rendellenessége esetében. Ekkor azonnal intézeti 
– legtöbbször – intenzív osztályos felvétel szükséges, és 
az ilyen beavatkozások ellátására kiképzett szakember 
bevonása elengedhetetlen, mivel 20–40%-os is lehet a 
mortalitás [21]. A jelenleg alkalmazott módszerek kö-
zött a percutan drenázs, endoszkópos stentbehelyezés, 
fibrinragasztó alkalmazása szerepel, természetesen a szá-
jon keresztüli étel- és folyadékfogyasztás felfüggesztése, 
parenteralis táplálás, protonpumpagátló adása mellett 
[21]. Amennyiben ezek a feltételek adottak, akkor is 
több hetet-hónapot vehet igénybe az állapot rendező-
dése.

Roux-en-Y gyomorbypass (RYGB)

A bariátriai műtétek etalonjának számít, jelenleg a bariát-
riai műtétek 75–80%-át ez a műtét teszi ki (3. ábra). Biz-
tosan állíthatjuk, hogy a műtét kiállta az idő próbáját, 
hiszen 1990-től kezdve több százezret végeztek világ-
szerte, kitűnő eredménnyel. Sikerét annak köszönheti, 
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hogy – a testsúlyfelesleg mintegy 70%-os csökkentésével 
járó – jelentős és tartós mértékű testsúlycsökkenést okoz, 
és a betegek jelentős részénél az azonnali T2DM meg-
szűnését váltja ki. A beavatkozás azonban haladó lapa-
roszkópiában való jártasságot, összeszokott műtői tea-
met, jól szervezett dietetikai hátteret és tapasztalt 
aneszteziológus segítségét igényli. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ritkán túlzott fogyás is kialakulhat, s ez esetben az 
eredeti helyzet csak korlátozottan állítható vissza. 

Indikáció: Azoknak a kórosan elhízott egyéneknek 
ajánlható, akik előrehaladott T2DM-ben és/vagy alvási 
apnoéban is szenvednek, és jelentősebb hasi műtétjük 
nem volt. A műtét technikailag kivitelezhető előzetes 
hasi műtét, nagyobb hasfali sérv esetében is, azonban ez 
a műtét 1,5–2 órás idejét jelentősen megnyújthatja és a 
perioperatív szövődmények lehetőséget is növeli. A mű-
tét alkalmas egyéb, nem kielégítő eredményt vagy nem 

megfelelő életminőséget biztosító bariátriai műtétek 
konverziójára is [8].

Műtét: Laparoszkópos technikával végzett beavatko-
zás, amely során mintegy 20–30 ml-es gyomorrészlet 
kerül kirekesztésre a gyomorszáj körül. Ezt követően 
Roux-en-Y anastomosis készül (kézi vagy gépi anasto-
mosis) a vékonybél azon részével, amely mintegy 100-
130 cm-re van a duodenojejunalis szalagtól. Ezzel a gyo-
mor, a duodenum és a jejunum első harmada áthidalásra 
kerül, és így nemcsak kevesebb tápanyag szívódik fel, 
hanem az embrionálisan az előbélhez tartozó hormoná-
lisan aktív bélszakasz kikerül a táplálék útjából. Ez utób-
bi vezet(het) a drámai szintű metabolikus változásokhoz; 
a diabetes szinte azonnali megszűnéséhez vagy jelentős 
javulásához.

Eredmény: A testsúlyfelesleg várhatóan 60–75%-kal 
csökken műtét után, s ezzel párhuzamosan a kövérség 
komorbiditásai is javulást mutatnak. Összefoglaló tanul-
mányok szerint mintegy 80% a T2DM megszűnésének 
esélye, a magas vérnyomás 70%-ban javulást mutat és az 
alvási apnoe szindróma is javul, illetve megszűnik mint-
egy 75%-ban – ezek az eredmények néha a páciensek szá-
mára fontosabbak, mint a testsúly számszerű változása.

Komplikáció: A műtét 30 napos perioperatív mortali-
tása átlagosan 0,5% (0,2–3%); a leggyakoribb periopera-
tív komplikáció a műtéti utóvérzés, intraabdominalis sérv 
kialakulása és a gyomor-bél anastomosiselégtelenség (<2%) 
lehet [22]. Precíz szövetkezeléssel, tapasztalattal, nagy-
fokú türelemmel és preventív műtéti technikával jelentő-
sen csökkenteni lehet ezek előfordulását. Ismertté vált, 
hogy jelentős kockázati tényező az 50 feletti BMI, a do-
hányzás, az 50 év feletti életkor és a férfiak jellegzetes 
centrális adipositasa [23]. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
anastomosiselégtelenség leggyakrabban műtét után 24 
órával kezdődik, s a hasi vizsgálat során általában rend-
kívül minimális eltérést tapasztalunk, hiszen nemritkán 

1. ábra Gyomorgyűrű

2. ábra Sleeve gastrectomia

3. ábra Roux-en-Y gyomorbypass
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10-15 cm távolság van a bőr és a peritoneum között. 
Tachycardia, légzési distressz, láz esetében kizárólag 
a  haladéktalan kontrasztos CT-vizsgálattól várhatunk 
eredményt. Az anastomosiselégtelenség az esetek túl-
nyomó többségében a gastrojejunostomia szintjén van, 
így a szájon keresztüli kontrasztanyag adása a CT-vizsgá-
lat előtt közel 100%-os szenzitivitást ad, s a kirekesztett 
gyomor perforációját vagy a jejunojejunostomia-anasto-
mosiselégtelenséget is biztonsággal jelzi. A korai reope-
ráció során gyakran nem lehet megtalálni a perforációt a 
gyulladt környezetben, ekkor drén behelyezése és a szá-
jon keresztüli folyadékfogyasztás teljes megvonása, pro-
tonpumpagátló alkalmazása a kezelési taktika. Ritka, ám 
potenciálisan letális korai komplikáció az akut gyomordi-
latáció, ami a kirekesztett gyomor extrém tágulata, 
ischaemiája és később perforációja. Haladéktalanul szük-
séges a gyomordekompresszió és a kiváltó okként sze-
replő biliopancreaticus bélszakasz szűkületének felszaba-
dítása; ehhez azonban az előzetes műtét részletes 
ismerete és jelentős felkészültség szükséges.

Hosszabb távon anastomosisfekély, stenosis és Roux-
kacs-tágulat alakulhat ki, azonban ezeknek mostanra 
megvannak a speciális gyógyszeres, endoszkópos és mű-
téti kezelési módjai. Érdemes megjegyezni, hogy a do-
hányzás egyértelműen növeli a gastrojejunostomia körü-
li fekély, illetve stenosis előfordulását. Dohányzó 
betegeknél ezeknek a komplikációknak a megelőzése ér-
dekében élethosszig tartó protonpumpagátló javasolan-
dó. Fontos tudnivaló, hogy epeúti kövesség esetén a szo-
kásos ERCP-vizsgálat a megváltozott anatómia miatt 
nem végezhető el. A megváltozott nyomelem-felszívó-
dás miatt napi szinten szükséges a kalcium és a vas pótlá-
sa tabletta formájában, illetve 3 havonta B12-vitamin-in-
jekció adása szükséges. A mesterségesen kialakuló 
malabszorpció és a potenciálisan hosszú tavú kompliká-
ciók miatt a betegek élethosszig való követese ajánlott.

A fentieken túl léteznek olyan kombinált malab-
szorptív és restriktív műtétek (biliopancreaticus diverzió, 
duodenalis switch), illetve kísérletes stádiumban levő be-
avatkozások (gyomorpacemaker, endobarrier), amelyek 
részletes taglalása túlmutat cikkünk keretein, s ezeket a 
műtéteket még nagyobb bariátriai intézetekben is vi-
szonylag ritkán végzik. 

Bár a bariátriai műtétek elérhetőek voltak az 1980-as 
években is, csak az elmúlt 15 évben nőtt meg irántuk 
jelentősen az igény. Míg 1998-ban az Amerikai Egyesült 
Államokban is csak mintegy 13000 ilyen beavatkozás 
történt, addig 2009-re ez a szám 220 000-re nőtt. Nap-
jainkban világszerte mintegy 350 000 bariátriai műtétet 
végeznek évente, s ennek több mint felét (~220 000-et) 
az Amerikai Egyesült Államokban. A többi európai or-
szág jelentős lemaradásban van az Amerikához képest; az 
Egyesült Királyságban is csak 9000 ilyen beavatkozás 
történt 2012-ben [24]. Magyarországon a Péterfy Sán-
dor Utcai Kórházban jelentős számú gyomorgyűrű-be-
ültetést végeztek (mintegy 1600-at), azonban ez a cent-
rum a kórházi reformnak áldozatul esett. Jelenleg több 

team van alakulóban, amely felvállalja e nehéz és kompli-
kált betegcsoport vezetését, így ezeknek a bariátriai mű-
téteknek is van helye a magyarországi műtéti palettán. 
Jelentős gátat szab a hazai elterjedésben, hogy az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár jelenleg ezeket a beavat-
kozásokat nem támogatja.

Összefoglalóul elmondható, hogy a fenti műtétek je-
lentős és tartós testsúlycsökkenést idéznek elő, így nagy 
befolyással bírnak a szervezet metabolikus folyamatainak 
optimalizálásában. Hosszabb távon a társadalom számá-
ra kifizetődőbb a műtét nem jelentéktelen árának finan-
szírozása, mint a cukorbetegség és szövődményeinek 
kezelését fedezni. A nyugat-európai országok társada-
lombiztosítása ezért is biztosítja meghatározott centru-
mokban a megfelelő kritériumok esetében a műtét rutin-
szerű elvégzését. Össztársadalmi szinten körülbelül 28 
hónap a műtét megtérülési ideje, természetesen ez az 
összeg országonként változik [24].

A fentiek alapján egyértelmű, hogy ezeket a műtéteket 
csak specialista végezheti, olyan centrumban, ahol a peri-
operatív betegút részletesen tervezett és optimalizált. Az 
utánkövetés legalább olyan fontos, mint maga a műtét. 
Javasolt a betegek élethosszig tartó követése, mert kiala-
kulhatnak vitamin- és egyéb hiányállapotok a nem rend-
szeres pótlás mellett. 

Alakformálás

A testsúlycsökkentő műtéti programok nem tekinthetők 
teljesnek alakformázó plasztikai műtét nélkül. A sikeres 
metabolikus műtét után a betegek nagy része jelentős 
bőrfelesleggel fog rendelkezni, s ez a mindennapokban 
visszatérő problémát okoz. A legtöbb beteg igényli, 
hogy 18–24 hónappal a metabolikus műtét után a bőrét 
az új méretekre szabassa, s ezekhez a műtétekhez a spe-
ciális ismeretekkel bíró plasztikai sebészt megkeresse. 

Következtetések

A kövérség prevalenciája össztársadalmi szinten minden 
előrejelzést meghalad, s az elhízás társult betegségeinek 
kezelése jelentős mértékű terhet ró az egészségbiztosí-
tásra. A különböző orvosi, illetve kereskedelmi támoga-
tottságú diéták kétségtelenül hasznosak, azonban ezek 
95%-a nem hoz eredményt. Jelen állás szerint a hosszú 
távú testsúlycsökkentés egyetlen hatékony módja az úgy-
nevezett bariátriai sebészet, kiegészítve pozitív életmód-
beli változtatással,ó és rendszeres testmozgással. Külön 
meg kell említenünk a T2DM kezelését, amely a WHO 
előrejelzése szerint csődbe juttathatja a fejlett országok 
költségvetését a szükséges egészségügyi kiadások rendkí-
vüli emelkedése miatt. A bariátriai sebészet azonban, a 
jelentős költsége ellenére, bizonyította költséghatékony-
ságát, mert a műtét költsége össztársadalmi szinten mint-
egy 2,5 év alatt megtérül, főképp a cukorbetegség szö-
vődményeinek kezelése kapcsán. Nem véletlenül terjed 
Nyugat-Európában is (az Egyesült Királyságban 9000 
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bariátriai műtét történt 2012-ben), azonban igazán nagy 
frekvenciával az Egyesült Államokban végzik, mintegy 
200 000/éves mennyiséggel messze túlszárnyalva a töb-
bi országot. A műtét elvégzésével a sebészi kezelés leg-
többször nem ér véget, hiszen a műtét utáni jó közérzet 
kialakulásához hozzátartozik az alakformázás is, ez azon-
ban már a plasztikai sebészet tárgykörébe tartozik, és egy 
későbbi cikkben tervezzük azt áttekinteni.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

Szerzői munkamegosztás: V. P.: P. F.: A cikk végleges vál-
tozatát mindkét szerző elolvasta és jóváhagyta.

Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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