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ÖNSÖZ 

Her kitap değerlidir. Bugünkü bilgilerimiz, bir önceki çalışmalardan 

elde edilen bilgilerin ışığında ortaya çıkmıştır. Bizler bu esasa dayalı 

olarak en son gelişmeleri gözden geçirerek bu kitabi yazdık. 

Yetişkinlerde ve çocuklarda obezitenin sorunlarını ve onların çözüm 

yollarını dile getirmeye çalıştık. Obezite ile mücadele multidisipliner 

bir yaklaşım gerektirir. Bizde kitabımızda obezitenin etkilerini tüm 

yönleriyle değerlendirmeyi amaçladık. Bu kitap cerrahi, dahili ve 

anestezi branşlarındaki asistanlara rehber olacak şekilde yazılmıştır. 

Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 

Dr. Hasan ELKAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Doktor öğretim üyesi, Harran üniversite tıp fakültesi, Genel cerrahi ABD, 

Şanlıurfa. dr_elkan@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3781-7527 
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GİRİŞ 

'Bariatrik' kelimesi; ağırlık anlamına gelen Yunanca 'baros' ve tıbbi 

tedavi anlamına gelen 'iatrics' kelimelerinden türetilmiştir. 

Obezite, batı ülkelerinin karşı karşıya olduğu en büyük sağlık 

sorunlarından biridir. Obezite; vücut kitle indeksi (VKİ) >30 kg m-

2 olarak tanımlanırken, VKİ >35 ve >55 kg m -2 olanlar sırasıyla 

'morbid' obez ve 'süper morbid' obez olarak kabul edilir. Son rakamlar, 

Birleşik Krallık'taki erkeklerin %23'ünün ve kadınların %25'inin obez 

olduğunu göstermektedir (Rennie & Jebb, 2005).  

Obezite cerrahisi son 50 yılda gelişmiştir, ilk prosedür Kreman 

tarafından 1954'te tanımlanan jejunoileal baypastır(Baker, 2011). 

Cerrahi teknikler yıllar içinde önemli ölçüde gelişmiştir ve 

günümüzde obezite ameliyatlarının büyük çoğunluğu laparoskopik 

olarak yapılmaktadır. 

Obezite ile ilişkili hastalıklar arasında hipertansiyon, koroner arter 

hastalığı, restriktif akciğer hastalığı, obstrüktif uyku apnesi (OSA), 

diyabetes mellitus, safra taşları, çeşitli kanserler (meme, jinekolojik ve 

gastrointestinal), dejeneratif eklem hastalıkları yer alır. Obezite 

cerrahisi geçirecek hastaların preoperatif değerlendirilmesinde ek 

hastalıklar açısından da değerlendirmek gerekir (Ogunnaike, Jones, 

Jones, Provost, & Whitten, 2002). Fazla kilolu hastaların tedavisi, 

artan fiziksel aktivitenin yanı sıra diyet ve yaşam tarzı değişikliğini 

içeren eksiksiz bir kilo verme programı sunan multidisipliner bir ekibi 

kapsamalıdır. Ne yazık ki, bu invaziv olmayan önlemlerle elde edilen 
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kilo kaybı nadiren sürdürülür ve bu da bariatrik cerrahinin giderek 

daha fazla çözüm olarak sunulmasına yol açmıştır (Baker, 2011).  

Bariatrik cerrahinin artmasıyla beraber, anestezistlerde obez hasta 

grubuyla daha sık karşılaşmaktadırlar. Anestezi yönetimi obez 

hastalarda, normal kilolu hastalara göre farklılık göstermektedir. 

Bariatrik cerrahi geçirecek her hasta için anestezi planı yapılmalı, 

preoperatif ayrıntılı değerlendirme yapılmalı, intraoperatif ve 

postoperatif karşılaşılacak komplikasyonlara önceden hazırlıklı olmak 

gerekmektedir.  

1.BARİATRİK CERRAHİDE ANESTEZİ YÖNETİMİ 

1.1.Ameliyat Öncesi Değerlendirme 

Bariatrik cerrahi geçirecek hastalar preoperatif multidisipliner bir ekip 

tarafından değerlendirilmelidir. Bu ekip; bariatrik cerrah, uzman 

hemşire, diyetisyen, psikolog, bariatrik cerrahi için hastaları 

yönetmede deneyimli anestezisti içermelidir(Adams & Murphy, 

2000). 

Hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesi, gerekli perioperatif bakım 

düzeyini ve ayrıca her bireyin ameliyat için uygunluğunu belirlemek 

için riski belirleme ve sınıflandırmada çok önemlidir. 

Obezitenin diyabet, hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı gibi 

yaygın sistemik etkilerini değerlendirmek için kapsamlı bir preoperatif 

değerlendirme gereklidir. Hastalar sistemik veya pulmoner 
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hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve kalp yetmezliği göstergeleri 

açısından değerlendirilmelidir. EKG, ekokardiyografi ve 

kardiyopulmoner egzersiz testi gibi ileri kardiyak testler gerekebilir. 

Potansiyel olarak yüksek riskli hastalar belirlenmelidir. Yalnızca 

BMI'ye güvenmekmek gerekir. Bir hastada santral obezite ve 

metabolik sendrom olup olmadığının değerlendirilmesi, yüksek riskli 

hastaları belirlemenin yararlı bir yoludur. Obezite cerrahisi elektif bir 

prosedür olduğundan, cerrahi öncesi herhangi bir komorbidite 

optimize edilmelidir.  

Hastalar zor bir entübasyon olasılığı açısından 

değerlendirilmelidir. Brodsky ve arkadaşları(Brodsky, Lemmens, 

Brock-Utne, Vierra, & Saidman, 2002), geniş boyun çevresi ve 

Mallampati skoru ≥3 gibi klinik belirtileri olan hastaların, potansiyel 

olarak zor bir entübasyonun öngörücüleri olduğunu, BMI veya 

ağırlığın tek başına zor entübasyonu öngörmediğini 

göstermişlerdir. 40 cm boyun çevresi ile zor entübasyon olasılığının 

yaklaşık %5 ve 60 cm boyun çevresi ile %35 olduğunu bulmuşlardır.   

Morbid obez hastaların yaklaşık %5'inde OUA görülmektedir(Adams 

& Murphy, 2000). Bu tür horlama öyküsü olan hastalarda zor 

entübasyon için hazırlık yapılması gerekmektedir. 

Herhangi bir mide ekşimesi veya reflü semptomu bildirmeseler bile 

tüm hastalarda aspirasyona karşı profilaksinin düşünülmesi 

önerilmiştir. İlaçlar, ameliyattan 2 ve 12 saat önce verilen 
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H2 bloker (örn. oral 150 mg ranitidin) ve bir prokinetik (örn. 

metoklopramid 10 mg) içerir(Adams & Murphy, 2000).  

Ameliyattan önce ilaç tedavisi ve karaciğer küçültme diyeti uygulayan 

hastalar uzun süreli metabolik ve beslenme anormallikleri açısından 

taranmalıdır. Hastalar B12 vitamini, demir, folat ve K vitamini 

eksikliği incelenmelidir. Bunlar sadece sıvı kompartmanlarındaki 

değişiklikleri, ilaçların protein bağlanmasını, ilaç metabolizmasını ve 

klirensini ve pıhtılaşmayı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda 

postoperatif nöropati riskini de artırabilir(Adams & Murphy, 2000).  

Hastaların insülin ve oral hipoglisemik ilaçlar dışındaki kullandığı 

ilaçlarının ameliyat gününe kadar devam etmesi önerilir. Postoperatif 

yara enfeksiyonu riskinin artması nedeniyle antibiyotik profilaksisi 

önemlidir. Obezite için mide operasyonlarından sonra yayınlanan yara 

enfeksiyonu oranları yaklaşık %5'tir(Derzie, Silvestri, Liriano, & 

Benotti, 2000). 

Premedikasyon sırasında hastanın anksiyetesi için oral 

benzodiazepinler kullanılabilir. Oral benzodiazepinler, solunum 

depresyonuna çok az neden oldukları veya hiç neden olmadıkları için 

anksiyoliz ve sedasyon için güvenilirdir. IV midazolam, ameliyat 

öncesi dönemde anksiyoliz için küçük dozlarda da titre edilebilir. H2 

–reseptör antagonistleri ( örn., simetidin, ranitidin, famotidin), 

partiküler olmayan antasitler (örn., sodyum bisitrat) ve proton pompa 

inhibitörleri (örn., omeprazol, lansoprazol, rabeprazol) ile  mide hacmi 
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ve  asitliği azaltılabilir. Bu da aspirasyon riskini ve komplikasyonları 

azaltabilir. 

Morbid obezite, akut postoperatif pulmoner emboliden ani ölüm için 

majör bağımsız bir risk faktörüdür(Blaszyk, Wollan, Witkiewicz, & 

Björnsson, 1999). Preoperatif ve hasta tamamen mobil olana kadar her 

12 saatte bir uygulanan 5000 IU cilt altı heparin tekrarlanması DVT 

riskini azaltmıştır(Kakkar, Howe, Nicolaides, Renney, & Clarke, 

1970). Son zamanlarda, düşük moleküler ağırlıklı heparinler 

(LMWH), subkutan olarak enjekte edildiğinde biyoyararlanımları 

nedeniyle tromboembolizm profilaksisinde popülerlik kazanmıştır 

(Pineo & Hull, 1998).  

1.2. İntraoperatif Bakım 

Hastalar elektrikle çalışan uygun ameliyat masasına yatırılır. Ameliyat 

masası obez hastalar için uygun büyüklükte olmalıdır. Bu, büyük 

hastaların personel tarafından gereksiz yere elle tutulmasını önler ve 

ayrıca hastaların kendilerini rahat bir şekilde konumlandırmalarına 

izin vererek sinir yaralanması riskini azaltabilir. Laparoskopik 

bariatrik cerrahi genellikle modifiye edilmiş bir Lloyd Davis 

pozisyonunda (bacaklar birbirinden ayrı ve her iki kol, kol tahtası 

üzerinde açık olarak dik ters Trendelenburg pozisyonu) 

gerçekleştirilir, ancak konumlandırma cerrahi tercihe göre 

değişebilir. Hastalar, dik ters Trendelenburg konumlandırması 

sırasında masadan aşağı kaymaya karşı hassastır. Bunu önlemek 

için, masanın ayağına bir ayak koyma yeri yerleştirilir ve hasta 
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kayışlarla masaya sabitlenir. Bu hasta grubunda bası yaraları ve sinir 

yaralanmaları daha sık görüldüğü için bası bölgelerinin korunmasına 

çok dikkat edilmelidir(Jupiter, Ring, & Rosen, 1995). Gerilme 

yaralanmaları, kolların aşırı açılması ve böylece brakiyal pleksusun alt 

köklerinin gerilmesinden kaynaklanabilir. Üst kökler büyük olasılıkla 

başın karşı tarafa aşırı dönmesiyle gerilebilir(Sawyer, Richmond, 

Hickey, & Jarrratt, 2000) . Siyatik sinir felci, masanın yana 

yatırılmasından kaynaklanan uzun süreli iskemik basınçtan 

kaynaklanabilir. Alt ekstremite düşer ve serbestçe asılı kalırsa lateral 

femoral kutanöz sinir yaralanması meydana gelebilir. Ulnar nöropati 

gelişen hastaların %29'unun BMI'si ≥38 kg/m2 olduğu tespit 

edilmiştir(Warner, Warner, & Martin, 1994).  

1.2.1.Hava yolu yönetimi 

Obezite hastalarında zor ve başarısız entübasyon riski artmaktadır. 

Obez hastaların 20 ila 30 o baş-yukarı pozisyonda yatırılması, 

'rampalamak' (dış işitsel meatus ve sternal çentik aynı yatay düzlemde 

olana kadar başın ve üst vücudun kaldırılması) optimal 

preoksijenasyonu sağlar ve entübasyonu kolaylaştırabilir(Şekil 

1)(Collins, Lemmens, Brodsky, Brock-Utne, & Levitan, 2004).  

Anestezi uzmanı, zor hava yolu yönetimi için ekipmana anında 

erişebilmeli ve en aşina olduğu laringoskopi tekniğini 

kullanmalıdır. Zor veya başarısız entübasyon riski yüksek obez 

hastalarda anestezi indüksiyonu özellikle tehlikeli olabilir. Zor  maske 

ventilasyonu, üst hava yolu obstrüksiyonu ve pulmoner kompliyansın 
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azalması nedeniyle riskler artabilir. Etkili olmayan maske 

ventilasyonu sırasında gastrik insuflasyon, mide içeriğinin 

regürjitasyon ve aspirasyon riskini daha da artıracaktır. Hastanın 

indüksiyon sırasında regürjitasyon veya aspirasyon riski altında 

olduğu düşünülüyorsa, yeterli preoksijenasyon periyodunu takiben 

süksinilkolin kullanılarak hızlı ardışık indüksiyon 

düşünülmelidir(Adams & Murphy, 2000). Zor entübasyon riski 

olanlarda video laringoskopi veya uyanık fiberoptik entübasyon 

kullanılması gerekebilir. 

 

Şekil 1: Hava Yolu Yönetimi İçin 'Rampa' Pozisyonu. 

1.2.2. Monitörizasyon  

Monitörizasyon; EKG, noninvaziv kan basıncı, periferik oksijen 

satürasyonu, end-tidal CO2, sıcaklık ve nöromüsküler blok için 

periferik sinir stimülatörünü içermelidir(Nightingale et al., 2015).  

Bariatrik cerrahiye özgü bazı noktalar önemli noktalar; 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 12 

 

• Bir dizi büyük tansiyon manşonu mevcut olmalıdır. Üst kollar 

koni şeklindeyken tansiyon manşonunun ön kola takılması 

gerekebilir. 

• Sıcaklık probu, probun yanlışlıkla mide kılıfına 

zımbalanmasını önlemek için yemek borusuna 

yerleştirilmemelidir. Bunun yerine, işitsel veya faringeal 

sıcaklık kaydedilebilir. 

• Bazen santral venöz erişim ve invaziv arteriyel monitörizasyon 

gerekebilir. 

• Ultrason, zorlu intravenöz ve intraarteriyel erişim için son 

derece yardımcı olabilir. 

• Anestezi derinliğinin izlenmesi önerilmektedir. 

• İntraoperatif olarak amaç, yeterli bir serebral perfüzyon 

basıncını korumak iken, hipertansiyonun labetalol/metoprolol 

gibi titre edilmiş dozlarda intravenöz beta blokerlerle tedavi 

edilmesi gerekebilir(Nightingale et al., 2015).  

İnvaziv arteriyel monitörizasyon, hastanın eşlik eden hastalıkları 

nedeniyle sürekli basınç izlenmesi gereken hastalarda 

uygulanır. Santral venöz erişim, periferik erişimi zayıf, önemli 

komorbiditesi olan veya tekrar cerrahisi olan hastalarda 

gereklidir. Ciddi kardiyopulmoner hastalığı olanlarda pulmoner arter 

kateterizasyonu ve izlenmesi gerekli olabilir. 
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1.2.3. İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri 

Bariatrik cerrahide kullanılan laparoskopi insuflasyon basınçları 

genellikle normalden (10-15 mm Hg) daha yüksektir. Belirli bir basınç 

için tidal hacimleri maksimize etmek ve izlenen nöromüsküler blok ile 

intra ve postoperatif atelektaziyi en aza indirmek için titre edilmiş 

pozitif ekspirasyon sonu basıncı ile basınç kontrollü ventilasyon iyi 

bir pratik stratejidir. Pratikte, bariatrik cerrahi için kullanılan dik ters 

Trendelenburg pozisyonu, pnömoperitonumun ventilasyon üzerindeki 

etkisini belli bir dereceye kadar azaltır(Nightingale et al., 2015). 

1.2.4. Perioperatif İlaç Dozajı 

Obezite, özellikle artan dağılım hacmi nedeniyle, lipofilik ilaçları 

biriktirme eğilimi olan ilaçların dağılımını, bağlanmasını ve 

eliminasyonunu etkileyebilir. Bununla birlikte, obezitenin yaygın 

olarak kullanılan anestezik ilaçların farmakolojisi üzerindeki etkisi 

hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Fazla ağırlığın çoğu, genellikle 

zayıf perfüze olan ancak yüksek oranda lipofilik ilaçlar için bir 

rezervuar görevi görebilen yağdır. Perioperatif anestezi ilaç kullanım 

esasları aşağıdaki gibidir: 

• Mümkünse kısa etkili ilaçlar kullanın; 

• Uzun etkili opioidlerle dikkatli olun; 

• Etkisi için titre ilaçları; 

• Aşırı dozdan kaçınmak için ilaç dozunu ideal vücut ağırlığına 

veya ayarlanmış vücut ağırlığına göre yapmak gereklidir 
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(Ingrande & Lemmens, 2010; Janmahasatian et al., 

2005)(Tablo 1). 

 Tablo 1: Hastaların Kilosunu Tanımlayan Terimler 

 

Yalın vücut ağırlığı (LBW), hastanın yağ hariç ağırlığıdır. LBW 

nadiren erkeklerde 100 kg'ı ve kadınlarda 70 kg'ı aşar. Düzeltilmiş 

vücut ağırlığı, obez bireylerin artan yağsız vücut kütlesine ve artan 

ilaç dağılım hacmine sahip olduğu gerçeğini göz önünde 

bulundurur. Genel bir kural olarak, bazı ilaçlar (örn., suksametonyum) 

dışında, ilaç dozlaması için kılavuz olarak ideal vücut ağırlığını ve 

Toplam vücut ağırlığı 

(TBW) 

Hastanın  güncel vücut ağırlığı 

İdeal vücut ağırlığı (IBW) hastanın ideal vücut ağırlığı (yaş ile değişir, boy 

ve cinsiyet dikkate alınarak hesaplanır) 

 

IBW(kg)=boy (cm) – 105 (Kadın), 

IBW(kg)=boy (cm) – 100(Erkek) 

Yalın vücut ağırlığı (LBW) Hastanın yağsız vücut ağırlığı. LBW’in farklı 

hesap yöntemleri olsa da en sık kullanılanı 

Janmahasatian formülüdür: 

 

Erkekte; LBW= 9270x TBW / 6680 + (216 x 

BMİ) 

Kadında; LBW= 9270x TBW / 8780 + (244 x 

BMİ) 

 

Ayarlanmış vücut ağırlığı 

(ABW)  

Düzeltilmiş vücut ağırlığı 

 

ABW (kg) = IBW (kg) + 0,4 x(TBW (kg) - IBW 

(kg)) 
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ayarlanmış vücut ağırlığına göre yapılmalıdır (Nightingale et al., 

2015) (Tablo 2). 

Tablo 2: Yaygın Olarak Kullanılan Anestezik İlaçların İlaç Doz ayarlaması 

Yalın vücut ağırlığı (LBW) Ayarlanmış vücut ağırlığı (ABW) 

Propofol (indüksiyon)  

Tiyopental  

Fentanil  

Roküronyum  

Atrakuryum  

Vekuronyum  

Morfin  

Parasetamol  

Bupivakain  

Lidokain 

Propofol (infüzyon ) 

Antibiyotikler 

Düşük moleküler ağırlıklı heparin 

Alfentanil 

Neostigmin (maksimum 5 mg) 

Sugammadeks  

 

 

Klinik uygulama için pratik noktalar aşağıdaki gibidir: 

• İndüksiyon: İndüksiyon ajanlarının daha büyük yağ kütlesine 

daha hızlı yeniden dağıtılması, hastaların tek bir bolus dozdan 

sonra obez olmayan hastalara göre daha hızlı uyanması 

anlamına gelir. Toplam vücut ağırlığına dayalı bir dozun 

önemli hipotansiyonla sonuçlanması muhtemeldir. 

• Kas gevşeticiler: Nöromüsküler blokerler gibi hidrofilik 

ilaçlar, dağılım hacimleri nispeten tutarlı kaldığından ideal 

vücut ağırlığına göre uygulanmalıdır. Artan plazma 

kolinesteraz aktivitesi nedeniyle suksametonyum için toplam 

vücut ağırlığı kullanılabilir. Neostigmin ve sugammadeks 

dozları, tersine çevrilecek nöromüsküler bloke edici ilaçların 

zamanlaması ve toplam dozu ile ilişkilidir ve etki göstermesi 

için titre edilmelidir. 
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• İntraoperatif opioidler: Bu ilaçlar, başlangıçta yağsız vücut 

ağırlığı kullanılarak dozlanmalı ve titre ederek 

kullanılmalıdır. 

• Desfluran ve remifentanil: Bu ilaçlar, yağ dokularında 

minimum birikim nedeniyle obez popülasyon için iyi bir 

seçimdir(Nightingale et al., 2015). 

Postoperatif akut tübüler nekroz önlenmesi için, daha yüksek 

intraoperatif sıvı verilebilir. Hastalara genellikle ortalama 2 saatlik bir 

operasyon için 4-5 L'ye kadar kristalloid verilebilir. Obez hastalar 

genellikle pnömoperitonyumu kardiyak çıktıda bir azalma yaşamadan 

şaşırtıcı derecede iyi tolere eder. Ters Trendelenburg pozisyonunun 

obez hastalar için basit ve güvenli bir intraoperatif postür olduğu ve 

hatta gelişmiş solunum kompliyansı, alveolar ünite alımı ve 

fonksiyonel rezidüel hacmin arttırılması gibi bazı kardiyorespiratuar 

avantajlar sunabileceği gösterilmiştir(Dumont et al., 1997; Perilli et 

al., 2000).  

Morbid obezite, akut postoperatif pulmoner emboliden ani ölüm için 

majör bağımsız bir risk faktörüdür. Derin ven trombozu, bariatrik 

cerrahinin en sık görülen komplikasyonu olup insidansı %2,4 ile %4,5 

arasında değişmektedir. Bu komplikasyonların önlenmesi için, uygun  

tromboemboli proflaksisi protokollerine uyulması gereklidir(Adams & 

Murphy, 2000).   
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Mideyi boşaltmak için genellikle bir orogastrik tüp 

yerleştirilir. Cerrahın cerrahi koşulları optimize etmesine yardımcı 

olmak için ameliyat sırasında bunun manipüle edilmesi 

gerekecektir. Bunun da anastomoz oluşumundan önce proksimal 

olarak geri çekilmesi gerekecektir. Anastomoz tamamlandıktan sonra 

anastomoz bütünlüğünü değerlendirmek için metilen mavisi 

kullanılarak bir sızıntı testi yapılır. 

1.2.5. Postoperatif Analjezi 

Uzun etkili opioidlerin titre edilmiş dozları ile multimodal, opioidden 

koruyucu analjezi yol gösterici ilkelerdir. Uygunsa, dikkatle titre 

edilmiş opioidlerle, nonsteroid analjeziklerle desteklenen düzenli 

parasetamol önerilir. Bölgesel analjezi yararlı ancak zorlayıcı olabilir 

ve ameliyat sonunda cerrah tarafından direkt görüş altında bir rektus 

kılıf bloğu yapılabilir. Cerrahi insizyonların lokal anestezik 

infiltrasyonu, dozlama için ideal vücut ağırlığı kullanılmalıdır. Son 

dönemlerde obezite cerrahisinde erektör spina bloğu da 

kullanılmaktadır(Mostafa, Abdelghany, & Abu Elyazed, 2021). 

1.2.6. Bulantı ve Kusmanın Önlenmesi 

Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi, sadece hastalara sıkıntı 

vermemek için değil, aynı zamanda cerrahi açıdan da anastomozun 

iyileşmesini sağlamak için önemlidir(Apfel et al., 2005). Postoperatif 

ondansetron, proklorperazin ve/veya siklizin ile antiemetik profilaksisi 

önerilir. 
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1.2.7. Ekstübasyon ve Postanestezik Bakım Ünitesine 

Transfer 

Hastalar, nöromüsküler blokajın tamamen tersine çevrilmesi ve hava 

yolu reflekslerinin geri dönmesinin ardından oturur pozisyonda uyanık 

olarak ekstübe edilmelidir. Ekstübasyon sonrasında postoperatif 

bakım ünitelerinde izlemeye devam edilmeli ve opioid analjezikler 

dikkatle titre edilmelidir. Tüm obez hastalar ve özellikle OSA'lı 

olanlar, hava yolu obstrüksiyonu ve solunum depresyonunu ekarte 

etmek için stimüle edilmeden bir süre izlenmelidir. 

1.3. AMELİYAT SONRASI BAKIM 

Çoğu hasta bariatrik cerrahi servislerinde güvenle takip 

edilebilir. ASA III hastalar, Komorbiditesi, OSA’sı olan yüksek riskli 

hastalar postoperatif yoğun bakım ünitelerinde izlenmesi gerekir.  

Ameliyat sonrası bakımın önemli bileşenleri aşağıdakileri içerir: 

• Erken mobilizasyonu teşvik etmek için intravenöz 

infüzyonlardan, intravenöz hasta kontrollü analjeziden veya 

üriner kateterlerden kaçınılması; 

• Tromboembolizmi önlemek için profilaktik düşük moleküler 

ağırlıklı heparinin rutin uygulaması; 

• Fizyoterapi uygulaması ile derin nefes egzersizlerinin erken 

başlatılması; 
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• Diyabet ilaçları gereksinimi ilk 48 saat içinde önemli ölçüde 

düşebileceğinden, kan şekeri düzeylerinin dikkatli bir şekilde 

gözden geçirilmesi; 

• Multimodal, opioidden koruyucu analjezi uygulaması; 

• İlk birkaç hafta rutin olarak proton pompası inhibitörlerinin 

kullanımı; 

• Yara bakımı ve enfeksiyondan kaçınma; 

• Erken taburculuk. 

Hastalar, bariatrik cerrahi sonrasında önemli kilo kaybından sonra 

fazla deri çıkarma ameliyatı için başvurabilirler. Yapılan bir 

çalışmada, bariatrik cerrahi ve dramatik kilo kaybının, anestezi 

indüksiyonunda pulmoner aspirasyon için önemli ve bağımsız bir risk 

faktörü olduğunu bildirmiştir. Bu, azalan özofagogastrik peristaltizm 

ve ayrıca düşük özofagus sfinkter tonusunun bir sonucu olabilir(Jean 

et al., 2008).  

Sonuç olarak; obezite cerrahisinde komplikasyonların önlenmesinde 

multidisipliner takım çalışması önemlidir. Preoperatif dönemde 

tromboemboli proflaksisi yapılmalıdır. Zor havayolu hazırlığı mutlaka 

yapılmalıdır. Güvenli bir anestezi için uygun monitörizasyon, anestezi 

indüksiyon ve idamesinde kısa etkili anestezik ajanlar, entübasyonda 

rampa pozisyonu, postoperatif atelektaziyi önlemek için uygun 

ventilasyon ve rezidüel bloğun önlenmesi gereklidir. 
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GİRİŞ 

Obezite, biyolojik, psikososyal, sosyoekonomik ve çevresel faktörlerle 

ilgili karmaşık bir patogenezi olan ve olumsuz sağlık sonuçlarına yol 

açan çok faktörlü bir hastalıktır. Obezite dünya genelinde yaygın 

görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 

(ABD) yetişkinlerin üçte birinden fazlasının obez olduğu 

bildirilmiştir. (1) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı Türkiye Beslenme ve Sağlık 

Araştırması verilerine göre Türkiye’de yetişkinlerde obezite oranı 

%30 olarak bulunmuştur. (2) Obezite, vücut kitle indeksinin (BMI) 

≥30 kg/m2 olması olarak tanımlanır. Morbid obezite (BMI ≥40 kg/m2) 

daha düşük yaşam kalitesi, insülin direnci, tip 2 diyabet, 

hipertansiyon, hiperlipidemi ve koroner arter hastalıkları dahil olmak 

üzere birçok komorbidite ile ilişkilidir. Vücut yağ dağılımı, özellikle 

bel çevresi kalınlığı yani abdominal obezite, obezite ile ilişkili 

komorbiditelerin gelişimini etkiler ve sonuç olarak kardiyovasküler 

riski etkiler. (Lewis, et. al., 2009; Rhéaume, et al., 2011; Rodriguez 

Flores et al., 2017) 

 

Kalp yetmezliği (KY), diğer kronik hastalıkları olan veya olmayan 

yaşlı popülasyonların yanı sıra giderek daha genç nüfusları da 

etkileyen önemli bir sağlık sorunu ve ölüm nedeni olmaya devam 

etmektedir. Gelişmiş ülkelerde, muhtemelen kardiyovasküler 

hastalıkların daha iyi yönetilmesine bağlı olarak, yaşa göre düzeltilmiş 

KY insidansı düşüyor gözükmektedir, ancak nüfusun giderek 

yaşlanması nedeniyle genel KY insidansı artmaktadır. KY vakalarının 
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sayısının ABD’de 5.7 milyonun üzerinde ve dünya çapında 23 

milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. ABD’de buna yılda 

2.4 milyondan fazla hastaneye yatış ve 60.000'e yakın ölüm eşlik 

etmektedir. (McMurray et al., 1998; McDonagh, et al, 2021) Obezite; 

hipertansiyon, sol ventrikül (LV) hipertrofisi, iskemik kalp hastalığı, 

kalp kapak hastalığı ve tip 2 diyabet gibi yerleşik KY risk 

faktörlerinin üzerine etki etmektedir. (Schocken, et al., 2008) 

Framingham kohortundan 5881 katılımcıda, BMI'nin her birim artışı 

için erkeklerde %5 ve kadınlarda %7 KY riskinde artış olduğu 

görülmüştür. Normal BMI'sı olan kadınlarla karşılaştırıldığında, aşırı 

kilolu kadınların KY riski %50 daha fazladır ve obez kadınların KY 

riski iki kat daha fazladır. Obez erkeklerde %90 oranında artmış kalp 

yetmezliği riski vardır. (Kenchaiah, et al., 2002) Bogalusa kalp 

çalışmasında, 832 genç yetişkinden oluşan bir popülasyonda (23 ile 43 

yaş arası) obezite LV dilatasyonunu bağımsız olarak öngörmüştür. 

Yaş, etnik köken, BMI, kan basıncı, LDL, HDL, trigliseritler ve 

HbA1c düzeyleri için ayarlamadan sonra, BMI hem erkeklerde hem 

de kadınlarda LV dilatasyonu için en güçlü risk faktörüdür. (10) 

 

KY'nin yönetiminde obezite paradoksunu destekleyen bir eğilim 

olmasına rağmen, obezite ile ilişkili komorbiditeleri azaltmak için kilo 

kaybı tavsiye edilmektedir. (Clark, et al., 2014; Lavie et al., 2016) 

Vücut ağırlığının %3 ile %5'i kadar küçük bir kilo kaybı bazı 

komorbiditelerde klinik olarak anlamlı azalmalara yol açabilsede, 

daha fazla fayda için bir daha büyük kilo kayıpları hedeflenmelidir. 

(Jensen, et al., 2014) Bariatrik cerrahinin uzun süreli kilo kaybı için en 



27 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

etkili tedavi yöntemi olduğu kanıtlanmıştır ve insülin duyarlılığında ve 

bağırsak hormonlarında iyileşme de dahil olmak üzere metabolik 

profilde derin değişikliklere neden olmaktadır. Bariatrik cerrahi uzun 

vadede tip 2 diyabet, kanser insidansının azalması ve genel 

mortalitenin azalması ile ilişkilidir. (Falkén et al., 2011; Borg, et al., 

2006; Sjöström, et al., 2004; Sjöström, et al., 2009) Kardiyak yapı ve 

fonksiyonlarla ilgili olarak, gastrik bypass prosedürünün 

interventriküler septum kalınlığında, sol ventrikül arka duvar 

kalınlığında ve sol ventrikül kütlesinde bir azalmaya neden olduğu 

gösterilmiştir. (Garza, et al., 2010; Owan, et al., 2011; Valezi, et al., 

2011) Günümüzde, kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, venöz 

tromboembolizm, pulmoner komplikasyonlar ve mortalite gibi yüksek 

komplikasyon riski nedeniyle daha önce bariatrik cerrahi için uygun 

olmadığı düşünülen KY hastalarında bariatrik cerrahi giderek daha 

fazla artan oranlarda uygulanmaktadır. Bu popülasyonda bariatrik 

cerrahi yapılmasının yüksek riskli olduğu, ancak aynı zamanda hayat 

kurtarıcı veya bazı hastalarda kurtarma tedavisi olduğu 

düşünülmüştür. (Rodriguez Flores et al., 2017; Popescu, et al., 2011; 

Benotti, et al., 2014; Gupta, et al., 2012) 

 

BARİATRİK CERRAHİNİN KARDİYAK FONKSİYONLARA 

ETKİSİ 

 

Bariatrik cerrahi geçiren kalp yetmezliği hastalarında kardiyak 

biyobelirteçleri, invaziv hemodinamiyi ve kardiyak fonksiyonların 

değişimini değerlendiren birçok çalışma yapılmıştır. Bariatrik cerrahi, 

cerrahi olmayan medikal kilo verme yöntemleri ile karşılaştırıldığında 
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Troponin-I’da azalma ve N-terminal BNP’de artış ile ilişkilidir. 

(Lyngbakken, et al., 2016; Gabrielsen, et al., 2016) Bariatrik 

cerrahinin obez hastaların kardiyak hemodinamisini iyileştirdiği 

gösterilmiştir. Bariatrik cerrahi öncesinde ve sonrasında invaziv 

hemodinamiyi değerlendiren çalışmaların metaanalizinde 43 kg'lık 

medyan kilo kaybının yanı sıra hem dinlenme hem de egzersiz 

sırasında invaziv olarak ölçülen sağ atriyal basınçta, ortalama 

pulmoner arter basıncında ve pulmoner kapiller kama basıncında 

anlamlı bir azalma gözlenmiştir, eş zamanlı olarak kalp hızı ve kan 

basıncında da anlamlı bir azalma olduğu gözlenmiştir. (Reddy et al., 

2019) 

 

Bariatrik cerrahinin kalp yetersizliği hastalarında ekokardiyografik 

sonuçlarının değerlendirildiği çalışmaların metaanalizinde bariatrik 

cerrahi sonrası sol ventrikül kitle indeksinde, sol ventrikül diyastol 

sonu hacminde ve sol atriyum boyutunda anlamlı azalmaların olduğu 

gösterilmiştir. (Aggarwal, et al., 2016; Berger, S., et al., 2018) Ramani 

ve arkadaşları, bariatrik cerrahi geçiren hastalarda sol ventrikül 

ejeksiyon fraksiyonunda (LVEF) anlamlı bir iyileşme olduğunu 

göstermiştir. (Ramani et al., 2008) 

 

BARİATRİK CERRAHİNİN HASTALARIN KLİNİK 

SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Bariatrik cerrahinin hastaların semptomlarında ve fonksiyonel 

durumunda iyileşmeye yol açtığını ve KY'ye bağlı hastane yatışlarında 

azalma ile ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda küçük gözlemsel 
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çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda KY hastalarında KY 

semptomlarının ve fonksiyonel durumunun bariatrik cerrahi ile 

düzeldiği gösterilmiştir. Bariatrik cerrahi geçiren düşük ejeksiyon 

fraksiyonlu kalp yetesizliği hastalarını içeren bir çalışmada NYHA 

sınıfının anlamlı olarak iyileştiği gösterilmiştir. Başka bir çalışmada 

bariatrik cerrahi sonrasında yaşam kalitesinde anlamlı iyileşmeler, 

daha az sıklıkta egzersiz dispnesi ve bacak ödeminde azalma 

izlenmiştir. (Ramani et al., 2008; Miranda et al., 2013; McCloskey et 

al., 2007) 

 

Yapılan çalışmalarda bariatrik cerrahi geçiren hastalarda 1. yıl 

sonunda daha düşük oranda hastaneye yeniden yatış gereksinimi 

olduğu gösterilmiştir. (Ramani et al., 2008) Bariatrik cerrahi 

uygulanan 524 kalp yetmezliği hastasını içeren bir çalışmada 

cerrahiden önceki 12 ay ile karşılaştırıldığında, cerrahiyi takip eden ilk 

12 ayda KY alevlenmeleri için acil servis ziyaretlerinde %15.3 azalma 

olduğu gösterilmiştir. (Shimada et al., 2016) Sonuç olarak, bariatrik 

cerrahi kalp yetmezliği hastalarını kardiyak fonksiyonları iyileştirerek, 

hasta semptomlarını ve kalp yetmezliğine bağlı hastaneye yatışlarını 

azaltarak olumlu yönde etkilemektedir. 

 

BARİATRİK CERRAHİ SONRASI KALP YETMEZLİĞİ 

İNSİDANSI 

 

Bariatrik cerrahi KY insidansında azalmaya yol açmaktadır. İsveç’de 

yapılan bir çalışmada bariatrik cerrahinin KY insidansı üzerindeki 

etkisini değerlendirmek için 47.000'den fazla obez yetişkin hasta 
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değerlendirilmiştir. Hastaların yaklaşık yarısı bariatrik cerrahi 

geçirmiştir ve ameliyat geçirmeyen grupta KY insidansı riskinde 

cerrahi gruba kıyasla beş kat artış izlenmiştir. Bariatrik cerrahi, KY 

risk faktörleri için düzeltme yapıldıktan sonra KY riskinde %63'lük 

bir azalma sağlamıştır. (McCloskey et al., 2007) Gastrik bypass 

geçiren hastaların medyan 4,1 yıl takip edildiği başka bir çalışmada 

gastrik bypass cerrahisini takiben KY insidansında anlamlı bir risk 

azalması izlendi. Bu risk azalması, yaşam tarzı değişikliği kohortuna 

kıyasla cerrahi kohortta 2 yıllık takipten sonra ek 22.6 kg kilo kaybı 

ortamında olmuştur. (Shimada et al., 2016) 

 

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDA BARİATRİK 

CERRAHİ SONRASI MAJOR CERRAHİ 

KOMPLİKASYONLAR 

 

KY hastalarında nonkardiyak cerrahi yüksek morbidite ve mortalite 

riski ile ilişkilidir, ancak KY hastalarında bariatrik cerrahi ile ilgili 

yayınlanmış sınırlı veriler bariatrik cerrahinin göreceli güvenliğini 

göstermektedir. Ortalama BMI 50,8 ± 2,04 kg/m2 ve LVEF %23 ± 2 

olan 14 hastadan oluşan bir kohortta, laparoskopik ve açık Roux-en-Y 

gastrik bypass, tüp mide ameliyatı ve laparoskopik gastrik bantlama 

dahil olmak üzere obezite cerrahisi uygulanmış ve cerrahi 

komplikasyonlar arasında akciğer ödemi ve akut böbrek hasarı 

gözlenmiştir.  Perioperatif miyokard enfarktüsü veya mortalite vakası 

izlenmemiştir. (McCloskey et al., 2007) Roux-en-Y gastrik bypass 

ameliyatından önce kalp yetmezliği teşhisi konan 32 hasta için geriye 

dönük bir değerlendirmede benzer veriler kaydedilmiştir. Bu seride de 
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perioperatif miyokard enfarktüsü veya mortalite vakası izlenmemiştir. 

(Alsabrook et al., 2016) 42'sinin LVEF'si <%50 olan 2630 obez 

hastayı kapsayan daha geniş bir retrospektif çalışma, sayısal olarak 

küçük sayılar olmasına rağmen, önemli ölçüde daha fazla ameliyat 

sonrası KY alevlenmeleri ve ameliyat sonrası miyokard enfarktüsleri 

göstermiştir, ancak yoğun bakım ünitesinde kalış, hastanede kalış, 30 

günlük mortalite veya 12 aylık mortalite açısından gruplar arasında 

fark izlenmemiştir. Ameliyat sonrası rapor edilen ortalama hastane 

kalış süresi, KY olmayan obez hastalardaki literatürle uyumlu olacak 

şekilde 3 gün olarak izlenmiştir. (Vest et al., 2016) Bunların sınırlı 

veriler olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle bariatrik cerrahi için 

KY hastalarının perioperatif yönetimi hakkında sınırlı veri rapor 

edilmiştir, ancak kalp dışı cerrahi geçiren KY hastalarının preoperatif 

ve perioperatif yönetimi için yerleşik kılavuzları takip etmek 

önemlidir. 

 

SONUÇ 

 

Bariatrik cerrahi kalp yetmezliği gelişme riskini azaltmaktadır. 

Bariyatrik cerrahi sistolik ve diyastolik fonksiyonlarda iyileşme sağlar 

ve kalp kütlesi, iş yükü ve metabolizmadaki anormallikleri tersine 

çevirir. Bariatrik cerrahi KY hastlarında görece güvenli olarak 

uygulanabilmektedir. 
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GİRİŞ 

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), alkol tüketmeyen 

kişilerde hepatositlerde aşırı yağ birikimini ifade eder. NAYKH 

dünyada en yaygın karaciğer hastalığı olup neredeyse her dört kişiden 

birini etkilemektedir. NAYKH hastalarının yaklaşık yüzde 40’ında 

hepatositlerdeki yağ birikimine portal ve lobuler enflamasyon, 

hepatosit hasarı (non alkolik steatohepatit, NASH) eşlik etmektedir. 

Hastaların küçük bir oranında, hepatosit hasarına bağlı olarak, 

ilerleyici fibrozis ve siroz gelişmekte olup, hepatoselüler karsinom ve 

kardiyovasküler komplikasyonlar, hem NAYKH hem de NASH için 

hayatı tehdit eden komplikasyonlardır(Brunt, Wong, Nobili, 2015).  

NAYKH, geniş bir spektrumu tanımlamakta olup, minimal 

infalamasyonla birlikte karaciğerde yağ birikmesinden tutun, fibrozis 

olsun olmasın hepatositlerde balonlaşma ile görülen inflamatuar 

hücrelerin hepatositleri infiltre etmesi(NASH), son dönem karaciğer 

hastalığı ve siroza kadar bütün durumları tanımlar. Karaciğer fibrozisi, 

hafif fibrozisle seyreden evre 1'den, köprü fibrozis ile karakterize evre 

4'e kadar değişmektedir. NAYKH olanların, yaklaşık %25-30’ unda 

NASH mevcuttur ve NASH olanlardan, özellikle fibrozisi olanlar 

siroz ve hepatosellüler karsinoma ilerleyebilir(Brunner, Henneberg, 

Wilechansky, Long, 2019). Bu nedenle hem NAYKH hem de 

NASH’ın klinisyenler açısından önemi gittikçe artmaktadır. 

Sekonder nedenlerin olmadığı, hepatositlerde aşırı yağ birikimi ile 

karakterize, kronik karaciğer hastalığı olan NAYKH’nın, obezite ve 

metabolik sendrom ile güçlü ilişkisi vardır. Bu yüzden NAYKH, 
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metabolik sendromun karaciğerdeki bulgusu olarak da düşünülebilir. 

Yapılan birçok çalışmada, bariatrik cerrahi uygulanan obez hastalar 

arasında NAYKH oranlarının yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur(Cazzo, Pareja, Chaim 2017). 

NAYKH ve NASH için hastalığın seyrini önemli ölçüde iyileştiren bir 

ilaç henüz olmadığı için, NAYKH ve NASH ile mücadelede başta kilo 

kaybı olmak üzere, yaşam tarzı değişiklikleri elimizde olan en önemli 

tedavi yöntemleridir. Bununla birlikte hastalar, her zaman yeterli kilo 

kaybını ve önemli yaşam tarzı değişikliklerini başaramamaktadır. Bu 

nedenle, bariatrik cerrahi NAYKH ve NASH’ın tedavisinde önemli 

bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezite ile metabolik 

sendrom arasındaki ilişki iyi bilinmekte olup bariatrik cerrahiyle kilo 

kaybı başarılabilir. Obezitenin tedavisi, hem kan glukoz dengesi 

sağlanmasına hem de yağ metabolizmasının düzenlenmesine etki eder, 

barsak hormonlarını dengeler ve enflamatuar aktiviteyi azaltır ve 

sonuç olarak NAYKH’ın düzelmesinde etkili olur. Bu sebeple obezite 

cerrahisi, NAYKH ve NASH hastalarını da tedavi etmek için 

kullanılabilmektedir(Laursen, Hagemann, Wei, Kazankov, Thomsen, Knop 

2019. Hafeez, Ahmed 2013). 

Bariatrik cerrahide en yaygın kullanılan teknikler: Sleeve 

Gastrektomi, Gastrik Bypass ve Gastrik Banttır. Birçok çalışmada 

bariatrik cerrahi sonrası NAYKH için olumlu sonuçlar gösterilmiştir. 

Son zamanlarda, vonSchönfels ve arkadaşları, çalışmalarında bariatrik 

cerrahi sonrası NAYKH aktivite skorlarında önemli bir iyileşme 

olduğunu göstermiştir. Yapılan bariatrik cerrahi yöntemler arasında 
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sleeve gastrektomi, Roux en Y gastrik by passa göre daha avantajlı 

sonuçlar ortaya koymuştur(Kaufmann, Reca, Wang, Friess, Feldstein, 

Hartmann 2021). Cerrahi teknikler arasındaki kilo verme oranları 

bariatrik cerrahinin NAYKH ve NASH tedavisindeki başarı oranları 

ile benzer korelasyon göstermektedir. Yine de gastrik bypass 

ameliyatları takiplerinde, yeterli kilo kaybından sonra 

NAYKH/NASH’ın parametrelerinde düzelme görülmektedir(Furuya et 

al., 2007. Brian et al., 2017) 

TANI 

Yağlı karaciğer hastalığı; klinik öykü, görüntüleme yöntemleri ve 

patolojik incelemeler bütüncül yaklaşımla ele alınarak tanısı konulur. 

NAYKH’ta görülen Karaciğer yağlanmasının patogenezi henüz net 

olarak ortaya konulamamıştır. Buna rağmen, alkol almayan kişilerde 

görülen karaciğerin yağlanması ile NAYKH tanısı konulabilir. Bu 

açıdan bakıldığında, aslında NAYKH, patolojik bulguların eşlik ettiği 

bir dışlama tanısıdır. American Association for the Study of Liver 

Diseases (AASLD)’nin yayınladığı güncel kılavuzlarına göre 

NAYKH teşhisi için dört kriter tanımlanmıştır: 

- Görüntüleme yöntemleri veya biyopsi ile tespit edilen 

karaciğer yağlanmasının  olması; 

- Belirgin alkol tüketiminin olmaması; 

- Karaciğerde yağlanmaya sebep olabilecek başka etyolojik 

faktörlerin olmaması; 

- Kronik karaciğer hastalığının olmaması. 
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NAYKH; hepatosellüler hasar olmaksızın, hepatositlerin 

balonlaşmasının eşlik ettiği karaciğer yağlanması olarak 

tanımlanmaktadır. NASH ise fibrozis olsun veya olmasın, 

inflamasyonla birlikte hepatosit hasarının(balonlaşma) olduğu 

karaciğer yağlanmasıdır (Chalasani et al., 2012).  

Resim 1’de de görüleceği gibi, NAYKH, hepatositlerde basit yağ 

birikiminden karaciğer fibrozisine kadar geniş bir spektrumda 

görülmektedir. Bu nedenle NAYKH, asemptomatik bir klinikle 

seyredebileceği gibi, siroz ve hepatoselüler karsinoma kadar 

değişebilen durumlarla da karşımıza çıkabilmektedir.  

Resim 1(Nalan et al.,2020) 

 

(A)hepatositlerde yağlanma (HE, x100),(B)hepatosit balonlaşması (oklar)(HE, 

x400), (C)lobülerinflamasyon (ok) (HE, x200) ve (D)balonlaşmış hepatositler 

çevresinde perisellülerfibrozis(oklar) (Massontrikrom, x100). 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda, bariatrik cerrahi sonrasında hepatositlerde yağ 

birikiminin azaldığı, bazen tamamen yok olduğu, hatta enflamasyon 

ve fibrozisin azaldığı, bazen kaybolduğu görülmüştür. NASH 

hastalarında, karaciğerde görülen kronik enflamasyonun ve fibrozun 

çözülmesi ilerde bunlara bağlı oluşabilecek komplikasyonlardan 

dolayı hayati önem taşımaktadır. NASH tedavisi (aynı zamanda 

NASH komponentlerinin de tedavisi) hepatositlerdeki yağ birikimine 

eşlik eden hepatosit balonlaşması, hepatosit iltihabı ve karaciğer 

fibrozunu tedavi edip; bu patolojilerin şiddetlerinde azalma, gerileme 

ve hatta tamamen iyileşme ile neticelenir.  

Güncel bilgilerimizle, obezite tedavisi(çoğunlukla bariatrik cerrahi ile 

yapılmaktadır) sonrası hastalarda NASH bulguları ya tamamen 

kaybolmakta ya da iyileşme göstermektedir. Yapılan çalışmalar bize 

gösteriyor ki, bariatrik cerrahi sonrası ortalama her 5 NASH hastasının 

4’ü tamamen iyileşirken, beş hastanın birinde de NASH’da kısmen 

iyileşme görülmektedir. Karaciğer hastalıkları arasında yönetimi ve 

tedavi başarısı açısından klinisyenleri zorlayan karaciğer fibrozisi 

debariatrik cerrahi sonrası ya iyileşme göstermiş ya da fibrozisin 

progresyonu durdurulmuştur. Karaciğer fibrozisinin klinik süreci 

düşünüldüğünde de bariatrik cerrahinin bu alandaki başarısı göze 

çarpmaktadır.  

Bariatrik cerrahinin NAYKH ve NASH üzerine etkisi hakkında fikir 

edinmemize yardımcı olacağı düşünülen on çalışmanın sonuçları tablo 

1’de belirtilmiştir (Sheka, Ikramuddin, 2021).  
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Tablo 1. 

ÇALIŞMA Cerrahi 

teknik 

Biyopsi 

alınan 

hastalar  

Preop 

biyopside 

NASH 
tanısı alan 

hastalar 

Postop 

dönem 

biyopside 
NASH 

tanısı 

devam 

eden 
hastalar 

Diğer bulgular 

deAlmeida 
et al. 2006 

RYGB 16 16 (100%) 0 (0%) İlk biyopside fibrozis 
tespit edilen 4 hastada 

fibrozis kötüye gitmedi 

veya fibrozis tamamen 

iyileşti. 
 

Dixon et al. 
2004  

AGB 36 23 
(63.9%) 

4 (11.1%) NASH devam eden 4 
hastadan 2’sinde iyileşme 

bulguları görülmüş, 

2’sinde ise bir değişiklik 

tespit edilmemiştir 
 

Furuya et al. 

2007  

RYGB 18 12 

(66.7%) 

3(16.7%) 

 

Hastaların yüzde 75’inde 

fibrozis ya tamamen 

düzeldi veya ilerlemesi 

durdu. 

 

Lassailly 

et al. 2015 
 

RYGB, 

AGB, 
SG, 

BIB 

82 82 (100%) 12 (14.6%) Yeterince kilo veremeyen 

NASH olan hastaların 
yüzde 33,8’inde fibrozis 

iyileşti. 

LAGB sonrası persistan 

NASH yüzde 30,4 
RYGB sonrası persitans 

NASH yüzde 7,6.  

 

Meinhardt 

et al. 2006 

JIB 30 41 kişinin 

13ü 

Eski 
biyopsi 

sonucu 

olanlar 

(31.7%) 

7 (23.3%) Karaciğerde histopatolojik 

olarak bir kötüleşme 

görülmemiş. Fakat preop,  
postop değişiklikler net 

olarak tanımlanmamış.  

 

Moretto et al. RYGB 78 45 

(57.7%) 

21 (26.9%) 43 hastadan 5’inde cerrahi 

öncesi fibrozis yokken 
postop fibrozis gelişti. 35 

hastanın 16’sında fibrozisi 

vardı, postop dönemde 
fibrozisi iyleşti.  
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Parker et al. 
2017  

RYGB 15 15 (100%) 2 (13.3%) Yüzde 60 kilo kaybından 
veya kilo kaybının durması 

sonrasında yeniden 

değerlendirme yapıldı. 

 

Schwenger 

et al. 2018 

RYGB 42 9 (21.4%) 1 (2.4%) Fibrozis iyileşti 

 

 

Stratopoulos 

et al. 2005 

VBG 51 50 (98%) 42 (82.4%) Kalıcı NASH açısından 

diğer çalışmalara göre 
yüksek olmasının bir 

nedeni NASH tanı 

kriterlerinde farklı 

yöntemler kullanmasıdır.  
 

Taitano et al. 

2015  

RYGB, 

AGB 

160 43 

(26.3%) 

5 (3.1%) Başlangıçta 43 hastada 

fibrozis mevcuttu. 

Fibrozisi mevcut hastaların 

yüzde 53’de fibrozis 

çözüldü. Yüzde 3 oranında 
fibrozis kısmen  iyileşti. 

Hiçbir vakada fibrosiste 

kötüleşme olmadı. 

 

 

ÖZET 

Morbid obezitenin tedavisinde bariatrik cerrahi, günümüzde oldukça 

popüler bir cerrahi prosedürler disiplinidir. Bariatrik cerrahinin, non 

alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) ve non alkolik 

steatohepatit (NASH) üzerine olan etkileri incelendiğinde bu 

problemin tedavisinde en etkin yolun kilo vermek olduğu ve kilo 

vermenin de en etkin yönteminin bariatrik cerrahi olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu durum ile ilgili yapılan çalışmalarda, 

bariatrik cerrahi sonrası NASH ve NAYKH’de iyileşme gözlense de, 
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bu çalışmalar sonucu elde eden veriler, tedavi için bariatrik cerrahi 

önermede yetersizdir. Bariatrik cerrahinin, tıp tarihi açısından 

düşünüldüğünde henüz emekleme döneminde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası, etki mekanizması, başarı oranı, 

uzun dönem komplikasyonları, genetik faktörlerin etkisi gibi, 

araştırmaya açık birçok konu bulunmaktadır.   Bu konularda mevcut 

bilgilerimiz sınırlı olmakla beraber gelecekte yapılacak olan güven 

indeksi yüksek,  çok yönlü çalışmalarla bu konunun daha da 

aydınlatılacağı düşüncesindeyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

KAYNAKLAR 

Brian M, Parker BM, JiangWu J, JingYou J, David S, Barnes DS, Lisa Yerian L, 

John P,  

Kirwan JP, Philip R, Schauer PR, Daniel I, Sessler DI (2017) Reversal of fibrosis in 

patients with nonalcoholic stea to hepatosis after gastric bypass surgery. 

BMC Obes 4:32. https://doi.org/10.1186/s40608-017-0168-y 

Brunner KT, Henneberg CJ, Wilechansky RM, Long MT. Nonalcoholic Fatty Liver 

Disease and Obesity Treatment. Curr Obes Rep. 2019 Sep;8(3):220-228. doi: 

10.1007/s13679-019-00345-1. PMID: 30945129; PMCID: PMC6770992. 

Brunt, E.,Wong, VS., Nobili, V. Et al. Nonalcoholic fatty liver disease. Nat Rev Dis 

Primers 1, 15080 (2015). https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.80 

Cazzo E, Pareja JC, Chaim EA. Nonalcoholic fatty liver disease and bariatric 

surgery: a comprehensive review. Sao Paulo Med J. 2017 May-

Jun;135(3):277-295. doi: 10.1590/1516-3180.2016.0306311216. Epub 2017 

May 29. PMID: 28562737 

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of non-

Alcoholic fatty liver disease: practice guide line by the American 

Gastroenterological Association, American Association for the Study of 

Liver Diseases, and American College of Gastroenterology. 

Gastroenterology. 2012;142(7):1592-609 

Furuya CK Jr, de Oliveira CP, de Mello ES, Faintuch J, Raskovski A, Matsuda M,  

      Vezozzo DC, Halpern A, Garrido AB Jr, Alves VA, Carrilho FJ (2007) Effects 

of bariatric surgery on nonalcoholic fattyliverdisease: preliminary finding 

safter 2 years. J Gastroenterol Hepatol 22(4):510–514. https://doi.org/10. 

1111/j. 1440-1746.2007.04833.x  

Hafeez S, Ahmed MH (2013) Bariatric surgery as potential treatment for 

nonalcoholic fatty liver disease: a future treatment by choice or by chance? J 

Obes 2013:839275. https://doi.org/10. 1155/2013/839275 

Kaufmann B, Reca A, Wang B, Friess H, Feldstein AE, Hartmann D. Mechanisms 

of nonalcoholic fatty liver disease and implications for surgery. Langenbecks 

Arch Surg. 2021  

https://doi.org/10.1186/s40608-017-0168-y
https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.80
https://doi.org/10.%201155/2013/839275


OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 50 

 

      Feb;406(1):1-17. doi: 10.1007/s00423-020-01965-1. Epub 2020 Aug 24. PMID:  

      32833053; PMCID: PMC7870612. 

Laursen TL, Hagemann CA, Wei C, Kazankov K, Thomsen KL, Knop FK, Henning 

Grønbæk H (2019) Bariatric surgery in patients with non-       alcoholic fatty 

liver disease – from pathophysiology to clinical effects. World J Hepatol 

11(2):138–149. https://doi. org/10.4254/wjh.v11.i2.138 

Nalan, Ü. N. A. L., Yılmaz, F., Akarca, U., Deniz, N. A. R. T., Ersöz, G., Karasu, 

Z., ... & Günşar, F. (2020). Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında histolojik 

progresyon ile klinik ve laboratuvar parametrelerin ilişkisi. akademik  

gastroenteroloji dergisi, 19(2), 63-74. 

Sheka, A. C.,&Ikramuddin, S. (2021). What Is the Role of Bariatric Surgery in the 

Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis?. In Difficult Decisions in 

Bariatric Surgery (pp. 201-211). Springer, Cham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

BARİATRİK CERRAHİ VE HİPERTANSİYON 

 

Uzm. Dr. Berna KAYA1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Şanlıurfa, 

Türkiye, bernakaya2011@gmail.com, 0000-0001-6862-1899 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 



53 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

Giriş 

Obesite son yılların en önemli sağlık sorunlarından biridir ve bu 

öneminin gün geçtikçe artacağı düşünülmektedir. Obesiteye bağlı 

hipertansiyon (HT), diyabet (DM) gibi istenmeyen sonuçlar 

görülebilmektedir. Hipertansiyonun patofizyolojisi ve obezite ile 

ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Genetik ve çevresel etkiler, 

sempatik sinir sistemi, böbrek ve adrenal fonksiyon arasındaki 

karmaşık etkileşimin ve bunun sonucunda endotel ile etkileşimlerinin, 

adipokinlerin salınımının ve genel insülin direncinin temelini 

oluşturur (Narkiewicz K. 2006, Seravalle G. 2017, Landsberg L. 2013, 

Julius S. 2000). Kontrolsüz hipertansiyon, kardiyovasküler morbidite 

ve mortalite için bir risk faktörü olduğu için klinik açıdan öneme 

sahiptir. Patofizyoloji çok faktörlü ve birbirine bağımlı olmasına 

rağmen, metabolik sendromun bir bileşeni olarak hipertansiyonun, 

morbidite ve mortalite üzerindeki olumsuz etkilerinde de iyi bir 

şekilde belirlenmiştir (Garb J. 2009). Hipertansiyon ve obezite, 

sonucu end organ hasarı ile yakından ilişkilidir. Obezite ile ilişkili 

hipertansiyonun tedavisi yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaçlara ek 

olarak kilo kontrolü sağlanmalıdır. 

Birçok çalışmada obezite ve hipertansiyonun ameliyatsız yönetim 

stratejileri  yaşam tarzı ve diyet modifikasyonlarına antihipertansif 

ilaçların eklenmesiyle veya eklenmeden araştırıldı. Dünyada obezite 

tedavisinde medikal ve cerrahi olarak iki türlü tedavi yöntemi 

bulunmaktadır. Cerrahi tedavi yöntemlerinden birisi bariatrik cerrahi 

olarak isimlendirilmektedir. Cerrahi tedavinin morbidite ve mortalite 
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üzerine olumlu etkileri olup bunlar daha çok obesiteye bağlı olumsuz 

mekanızmaların önüne geçmek şeklindedir. 

Bu bölümde bariatrik cerrahinin HT üzerine olan olumlu etkileri ele 

alınacaktır.  

Hipertansiyon ve Obezite Arasındaki İlişki 

Hipertansiyon ve obezite birlikteliğinde neredeyse doğrusal bir ilişki 

gösterdiği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Kademeli olarak azalan 

kilo kaybına ulaşan hastaların kan basıncında eş zamanlı iyileşme 

olduğu çoğu çalışmada gösterildiği gibi benzer şekilde, kilo alımı 

olan hastaların takip edildiği çalışmalarda, kan basıncı ölçümlerinde 

öngörülebilir bir artış olduğu izlendi (Neter JE. 2003 , Ikramuddin S. 

2013).  

Hipertansiyon ve obezite arasındaki ilişki karmaşık ve iç içe geçmiş 

durumda olduğundan kesin ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Tıbbi 

literatürde, yoğun yaşam tarzı müdahaleleri ile tıbbi kilo kaybı 

geçiren hastalarda HT da iyileşme gösterilmiştir 

Cerrahi Tedaviye Karşı Tıbbi Tedavi 

Kontrolsüz HT tedavisinin temeli, kilo kaybına ulaşmak için yaşam 

tarzı değişikliği ve tıbbi tedavi olmuştur. Bununla birlikte, 

sürdürülebilir ve dayanıklı tedavilere bakıldığında, birkaç grup 

tarafından obeziteden muzdarip hastalarda bariatrik cerrahinin rolünü 

araştırılmıştır. 
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İkramüddin ve meslektaşları yoğun tıbbi tedaviye karşı laparoskopik 

Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) ile tedavi edilen BMI 30-40 olan 

120 hastayı doğrudan karşılaştıran randomize kontrol çalışmasını 

gerçekleştirdiler. Kontrollü DM, HT ve hiperlipideminin primer 

sonuçlarını araştırdılar (Vest AR. 2012). 

Cerrahi tedavi grubundaki hastaların yaşam tarzı değişikliği 

grubundakilerden daha sık birincil sonuca önemli ölçüde ulaştığını 

bulmuşlardır. (% 49'a karşılık% 19; veya % 4.8; % 95 CI, 1.9-11.7). 

Ayrıca regresyon analizi yapıldığında gruplar arasındaki sonlanım 

noktalarındaki farkı farklılaştıran faktörün kilo kaybı olduğu 

bulunmuştur. 

West ve meslektaşları tarafından yapılan 73 çalışmadan bariatrik 

cerrahi geçiren 19.000'den fazla hastayı içeren sistematik bir 

derlemede, 6 ayda postoperatif takip sırasında % 63 HT da gerileme 

veya iyileşme gösterildi (Sarkhosh K. 2012). Benzer şekilde, 

Sarkhosh ve ark. sleeve gastrektominin HT’na etkisini değerlendirdi 

ve hastaların % 75'inde HT’un düzelme veya iyileşme sağladığına 

dair benzer bir etki buldu (Schiavon CA. 2018). Çalışmanın tek 

değişkenli analizinde yazarlar yaşın negatif bir prediktif değer 

olduğunu tariflediler ve  hastaların yaşının; bariatrik cerrahinin 

hipertansiyon iyileşmesi üzerindeki etkinliğini değiştirebileceğini 

öne sürdüler ve bu çalışmada aşırı kilo kaybı pozitif prediktif olarak 

değerlendirildi. Özet olarak, tüm bu çalışmalar hipertansiyonda ve 

genel kardiyovasküler olaylarda cerrahi ile erken ve yüksek iyileşme 

oranlarını desteklemektedir. İlginç bir şekilde multimodal tedaviler 
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alan hastalara baktığımızda benzer sonuçlar gördük. GATEWAY 

çalışmasında, BMI ile 30 ile 39,9 kg/m2 arasında bariatrik cerrahinin 

spesifik olarak HT’lu hastalar üzerindeki etkilerini maksimum 

dozlarda iki veya daha fazla veya orta dozda ikiden fazla ilaç 

üzerinde araştırıldı (Sjöström L, 2004). Bu randomize kontrollü 

çalışmada (RCT) hastaları RYGB'ye medikal tedavi veya tek başına 

medikal tedavi ile randomize edildi. Oniki aylık takipte, cerrahi 

gruptaki hastalar, ofis kan basıncını normal tutmak için gereken 

antihipertansif ilaç sayısında tek başına tıbbi tedavi grubunda % 

12.8'e kıyasla ≥% 30'luk bir azalma ile % 83.7'lik bir hipertansiyon 

iyileşme oranına sahipti. 

Hipertansiyonun kontrolü kilo kaybıyla ile çok yakından bağlantılı 

olup düşük kilo ile yaşamın sürdürülmesi büyük önem kazanıyor. 

Ciddi obez hastalarda sürdürülebilir kilo kaybının en önemli yolu 

bariatrik cerrahi olduğu gösterilmiştir (Buchwald H. 2004, Schiavon 

CA. 2019, Schauer PR 2017). Ek olarak, bariatrik cerrahinin uzun 

süreli kilo kaybı ve glisemik kontrolün sağlanmasında tek başına 

yoğun tıbbi tedaviden daha üstün olduğu bulunmuştur (Seravalle G. 

2017). Diyabetik hastalarda HT, DM komplikasyonlarının gelişmesi 

ve ilerlemesiyle ilişkilidir. Kontrolsüz hipertansiyonun patofizyolojisi 

ve end organ fonksiyonu üzerindeki zararlı etkileri sistemik 

makrovasküler ve mikrovasküler zararlarla iyi tanımlanmıştır. 

Kardiyovasküler sonuçları değerlendirmeden hipertansiyona ilişkin 

sonuçları değerlendirmek hastaların bütünlüğü değerlendirmek 

açısından eksik kalabilir. Her ne kadar çeşitli sistematik incelemeler 
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ve meta-analizler, bariatrik cerrahinin sonraki etkisini anlamak için 

kardiyovasküler risk faktörlerini bireysel olarak değerlendirsede, 

bariatrik cerrahi sonrası hastaların kardiyovasküler sonuçlarını 

prospektif olarak değerlendiren çok merkezli klinik çalışmalar yoktur. 

Yapılan tek merkezli çalışmalarda ise kalbin aterosklerotik ve 

diyastolik fonksiyonları üzerine olumlu etkisi izlenmiştir (Kaya BC. 

2020, Kaya BC. 2020). 

Obezite ve Diyabet Varlığında Tedavi 

Hipertansiyonun tedavisi sadece obezlerde değil, aynı zamanda 

diyabetiklerle birlikte olduğu durumlarda daha karmaşık hale 

gelebilir. AHEAD çalışmasında tip II DM hastaları değerlendirilerek 

diyabet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile elde edilen kilo kaybı 

miktarına göre kardiyovasküler sonuçlar incelendi (Look AHEAD 

Research Group T. Association of the magnitude of weight loss and 

changes in physical ftness with long-term cardiovascular disease 

outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-

hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial. 

LANCET Diabetes Endocrinol, 2016). Bu çalışmada toplam vücut 

hacminin% 10'una ulaşan hastalar kilo kaybının, kardiyovasküler 

nedenlerden kaynaklanan kompozit ölüm riskinin % 20 daha düşük 

olduğu tespit edildi. Aynı şekilde, Sjöström ve ark. bariatrik cerrahi 

uygulanan hastaların İsveçli Obez Denekler çalışmasında, ortalama 

10 yıllık takipte geleneksel tıbbi tedavi görenlere kıyasla genel bir 

mortalite yararı olduğunu göstermiştir (Sjöström L. 2011). Bu 
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çalışmada en sık ölüm nedenleri miyokard enfarktüsü ve kanser 

olarak izlendi. Bu çalışmada bariatrik cerrahinin diyabetik hastalarda 

mortalite üzerine faydaları saptandı. On yıllık takipte cerrahi 

grubundaki hastalar geleneksel tıbbi tedavi grubundakilerden anlamlı 

derecede daha fazla kilo kaybı elde ettiler. Bariatrik cerrahi sonrası 

kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerindeki uzun vadeli etki 

henüz çok merkezli kontrollü bir çalışmada incelenmemiş olmakla 

beraber birkaç sistematik reviewde HT, DM, hiperlipidemi ile 

birlikte CRP, albüminüri veya proinflamatuar belirteçler gibi yeni 

markerlar kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisini 

açıklayan veriler elde edilmiştir. Heneghan ve ark. yaptığı çalışmada 

10 yıllık takipte koroner arterde framingham risk skoruna göre kalp 

hastalığı riskinde % 40 nispi risk azalması gösterildi (Heneghan HM. 

2011). Yine Framingham kalp çalışmasında  uzun süredir devam 

eden hipertansiyon, zamanla kalp yetmezliği gelişiminde altta yatan 

faktör oldu gösterildi. Bu çalışma 20 yıl sonra kalp yetmezliği olan 

hastaların % 91'inin takipten tanılarına kadar geçen sürede devam 

eden hipertansiyon mevcut olduğu gösterildi (Levy D. 1996).  

SONUÇ 

Hipertansiyon ve morbid obezite birlikteliği olan hastalar için tıbbi 

tedavi üzerine bariatrik cerrahi önerilmektedir. Bariatrik cerrahi 

HT’nun uzun süreli tedavisinde kardiyovasküler olay ilişki riskini 

azaltan en iyi tedavi yöntemidir. Bariatrik bir hastada tek komorbid 

durum olarak HT’nun uzun süreli morbidite ve mortalite üzerine olan 
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olumlu etkileri kardiyovasküler hastalıklar için bir belirteç olabilir. 

Bugüne kadar elde edilen kanıtlar morbid obezite ve uzun süreli kilo 

kaybı için en dayanıklı ve etkili tedavi olarak bariatrik cerrahiyi 

desteklemektedir. Kilo kaybının HT’da gerileme veya iyileşme ile 

ilişkili olduğunu ve tersine kilo alımının bu etkinin iyileştirilmesi ile 

negatif ilişkili olduğunu biliyoruz. Yapılan bu çalışmalar göz önüne 

alındığında morbid obez hastalarda hipertansiyonu tedavi etmek ve 

uzun dönem sağ kalımı artırmak için en etkili seçenek olarak 

bariatrik cerrahi önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde kardiyovasküler (KV) hastalıklarla ilişkili olarak obezite 

önemli morbidite ve mortalite sorunudur. Obezite; hipertansiyon(HT), 

Hiperlipidemi (HL), Tip 2 DM gibi diğer kardiyovasküler risk 

faktörlerini de hızlandıran bağımsız bir kardiyovasküler risk 

faktörüdür (Sugerman HJ et al. , 2003, Sjostrom L et al. ,2004, 

MacDonald KG Jr et al., 1997, Christou Nvet al. , 2004). Obeziteye 

karşı farmakolojik ve ilaç-dışı tedavi yaklaşımlarının uzun dönem 

sonuçları yeterli değildir. Iyi bilinen bir durum bariatrik cerrahinin 

kilo kaybı üzerinde güçlü ve sürekli etkinliğidir (Buchwald H et al. , 

2004, Garb J et al. ,2009, Logue J et al. 2011, Maggard MA et al.). 

Bariatrik cerrahi, obezitesi olan hastalarda uygulanmakta ve KV risk 

faktörlerini azaltmaktadır. Sözkonusu  hasta popülasyonu (BMI ≥ 40 

veya ≥35, eşlik eden bir durumla birlikte) zaten koroner kalp hastalığı 

için yüksek risk altındadır. Günümüzde tartışılan bilinen koroner arter 

hastalığı olan populasyonda, bariatrik cerrahinin uzun vadeli 

faydalarının cerrahinin mevcut risklerine nazaran tercih unsuru olup 

olmamasıdır.  

VERİ ANALİZİ 

2000'den 2022'ye kadar  yayınların literatür taramasından yararlanıldı. 

Koroner arter hastalığı veya şüphesi olan populasyonda  bariatrik 

cerrahinin sonuçları hakkında yayınlanmış veriler değerlendirildi. 

PubMed, Embase ve Cochrane Central  veri tabanlarında araştırma 

yapıldı . Aramada kullanılan terimler "koroner arter hastalığı", 
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“koroner obstrüktif hastalık”, “koroner anjiyogram”, 

“revaskülarizasyon”, “miyokardiyal iskemi”, “koroner ateroskleroz”,  

“sol kalp kateterizasyonu”,  “gastrik baypass”,  “Roux-en-Y gastrik 

baypass”,  “Greenville gastrik baypass”, “gastroileal baypass” ve 

“gastrojejunostomi” idi.  

SIKLIK 

American Kalp Derneği (AHA) tarafından yayınlanan 2018 Kalp 

Hastalığı ve İnme İstatistikleri güncellemesinde ≥20 yaş ABD'li 

yetişkinler değerlendirilmiş, koroner kalp hastalığı araştırılmış ve 

erkeklerde prevalans %7,4, kadınlarda %5,3 olarak yayınlanmıştır. 

Erkeklerde biraz daha yüksek prevalans tespit edilmiştir (%55) 

(Benjamin EJ et al.,2018). Aynı güncellemede 20-39 yaş 

popülasyonunda bariatrik cerrahi oranları erkekler için %0,6 ve 

kadınlar için %0,7 dir. 

Bariatrik cerrahi daha genç populasyonda  uygulanmakla birlikte bu 

hastalarda iskemik kalp hastalığı için önemli risk faktörleri olan 

obezite, dislipidemi, hipertansiyon, diyabet ve obstrüktif uyku apnesi 

sıklığı yüksektir (Sjostrom L et al. 2004). 

Birçok çalışmanın değerlendirildiği 20 bini aşkın hastanın yer aldığı 

büyük bir meta-analizde, bariatrik cerrahi uygulanan hastaların %7'si 

cerrahi öncesi iskemik kalp hastalığı tanısı almıştır (Buchwald H et al. 

,2004). Sözkonusu incelemede hasta yaş ortalaması 39 olup ve 

populasyonun %72.6'sının cinsiyeti kadındır. Bu sonuçlar genel 

nufusa kıyasla cerrahi uygulanan hasta populasyonlarında 
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aterosklerotik kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu 

düşündürmektedir. 

BARİATRİK CERRAHİNİN YARARLARI 

Kişiler arası farklılık göstermekle beraber bariatrik cerrahi 

yetişkinlerde anlamlı düzeyde kilo kaybına neden olmaktadır 

(Buchwald H et al. , 2004, Garb J et al. ,2009, Maggard MA et al.). 

Obezitenin cerrahi tedavisinin, cerrahi olmayan tedavilere kıyasla 

daha fazla ve daha sürdürülebilir kilo kaybı sağladığı bilinmektedir 

(Gloy VL et. Al. , 2013). Kilo kaybının anlamlı düzeyde 

kardiyovasküler faydaları vardır. İsveç'te yapılan 2000'i aşkın  

hastanın değerlendirildiği ve ortalama 15 yıl boyunca takip edildiği 

prospektif bir çalışmada bariatrik cerrahi uygulanan hastaların cerrahi 

uygulanmayan populasyona kıyasla kardiyovasküler mortalite 

(adjusted hazard ratio 0.47, 95% confidence interval 0.26–0.76, p = 

0.002) ve kardiyovasküler olay (adjusted hazard ratio 0.76, 95% 

confidence interval 0.54–0.83, p < 0.001) oranını azalttığı 

gösterilmiştir (Sjöström L et. Al. , 2012). 

Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan daha büyük bir çalışmada, 7 yıllık 

takip süresi boyunca gastrik bypass cerrahisinin koroner arter hastalığı 

ölümlerini %56, tüm nedenlere bağlı ölümleri %40 azalttığı 

gösterilmiştir (Adams TD et al., 2007). 

Bariatrik cerrahinin kardiyovasküler hastalık üzerindeki etkilerine 

ilişkin veriler mevcut olmakla birlikte, bilinen koroner arteri olan 

hastalarda cerrahinin etkilerine ilişkin veriler sınırlıdır. 20 bini aşkın  
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hastayı kapsayan geniş bir meta-analizde, incelenen hastaların  sadece 

%8.5'inde cerrahi öncesi koroner iskemik kalp hastalığı varlığı 

bilinmektedir (Buchwald H et al. , 2004). 

Literatür taramasında sadece iki çalışmada bilinen aterosklerotik 

koroner hastalığı olan hastalarda bariatrik cerrahinin yararı 

gösterilmiştir.  

Birinci çalışmada, 567 hastayı kapsayan 2005 tarihli bir retrospektif 

kohort çalışması olup, 1995'ten 2002'ye kadar Mayo Clinic'te obezite 

cerrahisi geçiren 567 hastanın 52’sinde (%9.2) öyküsünde koroner 

iskemik kalp hastalığı vardı. Koroner arter hastalığı anjıografide en az 

1 majör koroner arterde >%30 darlık veya stres testinde indüklenebilir 

iskemi varlığı olarak tanımlandı. KAH'lı 52 hastanın altısına ameliyat 

öncesi ve sonrası stres testi uygulandı. Bu altı hastanın, dördünün 

hastalıklarının boyutunda ve şiddetinde azalma yaşandı (Lopez-

Jimenez F et al. , 2005). Hasta sayısının az olması nedeniyle ameliyat 

öncesi ve sonrası stres testi yapılanlarda  karşılaştırma eksikliği oldu. 

Koroner arter hastalığı olmayan hastalarda ise istatistiksel test 

yapılmadı. 

2018'de yayınlanan ikinci çalışmada bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası 

bir dizi yaygın kardiyovasküler hastalıkta, koroner arter hastalığıda 

dahil hasta yatışları incelendi. Acil servis ziyaretlerinde ve/veya 

planlanmayan hastane yatışları sayısında cerrahi sonrası koroner arter 

hastalığı grubunda 2 yılda anlamlı ölçüde azalma rapor edildi 

(düzeltilmiş odds ratio % 0.51- % 95, confidence interval 0.40–0.65, p 

< 0.001) (Shimada YJ et al. , 2018). 
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BARİATRİK CERRAHİNİN RİSKLERİ 

Koroner iskemik kalp hastalığı olanlar için bariatrik cerrahinin 

potansiyel faydaları olmakla birlikte ilgili popülasyonda cerrahinin 

önemli riskleri de vardır (Tablo 1). 

Tablo 1:Bilinen koroner arter hastalığı olan hastalarda bariatrik cerrahinin 

yarar/risk karşılaştırması 
Yazar Hasta 

sayısı ve 

yüzdesi 

Çalışma tipi Cerrahinin 

faydaları 

Cerrahinin 

riskleri 

Çalışmanın 

kalitesi 

Lopez-

Jimenez 
ve ark. 

(13) 

52 

(%9.3) 

Retrospektif Dört hastada 

görüntülemede 
iskemide geri 

dönüşüm 

kaydedildi 

Kardiyovasküler 

komplikasyonlar: 
Kah grubunda 

%5,8 karşı 

KAH olmayan 

grupta %1.4'e  
 (p = 0.06) 

 

Düşük 

Shimada 

ve ark (14) 

360 

(%3.2) 

Vaka 

kontrol 

Planlanmamış 

acil 

başvurularında 

azalma 

Yok Orta 

Flancbaum 

ve Belsley 
(15) 

55 

(%5.5) 

Retrospektif Yok KAH varlığı, tüm 

nedenlere bağlı 
ölüm riskinin 7.5 

kat daha fazla 

artışı 

Düşük 

 

Kardiak olmayan ameliyatlardan önceki koroner olay varlığı cerrahi  

sonrası yaşanabilecek majör iskemik koroner olay olasılığı ile 

doğrudan  ilişkilidir. Ancak konuyla ilgili literatür incelendiğinde 

baritrik cerrahilerin risklerini inceleyen sadece birkaç çalışma vardır. 

2005’de Mayo Clinicte yapılan  çalışmada postop 2,5 yıllık takip 

sürecinde KAH olan ve olmayan (p = 0.06) hastalar 

karşılaştırıldığında bilinen kah olan grupta (p = 0.90)   daha yüksek 
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kardiyovasküler komplikasyon oranları  rapor edildi (Lopez-Jimenez 

F et al. , 2005) 

Geriye dönük tek bir merkezde 2007 yılında yapılan, 1000 açık gastrik 

bypass ameliyatının incelendiği çalışmada anjıogram ile tanımlanmış 

KAH varlığı, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin 7.5 kat daha fazla 

artışı ile ilişkilendirilmiştir (Flancbaum L et al. , 2007). 

SONUÇ 

Literatürün değerlendirmesi göstermiştir ki bariatrik tedavinin 

potansiyel yararları kadar  riskleri de mevcuttur. Aterosklerotik kalp 

hastalığı olan hastalarda bariatrik cerrahi fayda sağlayacak bir alandır. 

Bu alandaki veri eksikliği, muhtemelen daha fazla çalışmadan sonra 

tamamlanacaktır. Bariatrik  hastaların sadece %7'sinde ameliyattan 

önce koroner arter hastalığı vardır. Asemptomatik, genç bireylerde 

koroner arter hastalığının test taramasının faydalı olması muhtemel 

ancak uygun maliyetli değildir. 

Bariatrik cerrahiden elde edilen güçlü kilo kaybı, bariatrik cerrahide 

net olarak kanıtlanmış yararlar sağlamıştır. Ancak bariatrik cerrahi 

geçiren yerleşik koroner arter hastalığı olan hastalarda morbidite ve 

mortalite riski devam etmektedir. 

Literatür incelendiğinde, retrospektif çalışmalarda, anjiyografik olarak 

kanıtlanmış KAH varlığında bariatrik cerrahi hastalarında mortalite 

artışı gözlemlenmiştir (Flancbaum L et al. , 2007).2014 Amerikan 

Kardiyoloji Koleji (ACC) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) 

yönergeleri perioperatif kardiyovasküler yönetimde, elektif kalp dışı 
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cerrahi ile ilaç salınımlı stentler arasında en az 1 tam yıl ve çıplak 

metal stent implantasyonundan sonra en az 30 gün önerilir (Fleisher 

LA et al. , 2014). Morbidite ve mortalitenin önlenmesi adına 2014 

ACC/AHA yönergelerine uyulması önemlidir.  

ÖNERİLER 

1.Tanımlanmış koroner arter hastalığı olan bireylerde (stres test veya 

anjiyografik kanıtlarla ile doğrulanmış) bariatrik cerrahinin risklerini 

ve faydalarını tartan bireyselleştirilmiş bir yaklaşım ile 

kardiyovasküler hastalıkla ilgili azaltılmış olaylar için cerrahi ile uzun 

vadeli fayda sağlamak (kanıt kalitesi düşük, orta derecede öneri). 

2.İskemik koroner arter hastalığı için anjiyografik tarama şu 

durumlarda düşünülebilir; 

40 yaşından büyük asemptomatik bireylerde birden fazla 

kardiyovasküler risk faktörleri varlığı veya daha önce belirlenmiş 

koroner arter hastalığı (kanıt kalitesi düşük, orta düzeyde öneri). 

VERİLERLE HASTA SEÇİMİ 

Yapılan çalışmalarda  morbid obezitesi olan hastalarda azalmış 

miyokard enfarktüsü oranları ve kardiyovasküler nedenli ölümde 

azalmadan dolayı bariatrik cerrahi tercih unsurudur. Bariatrik cerrahi 

için hasta seçiminde bir paradoksta mevcuttur. 

Bu faydayı elde etme potansiyeli en yüksek olan hastaların (örn. en 

yüksek kardiyovasküler riski olan veya yerleşik koroner arter hastalığı 

olan), perioperatif olarak kardiyovasküler komplikasyonlar geliştirme 
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olasılığıda en yüksek olabilir. Bununla birlikte bariatrik cerrahiyi 

takiben gerçek koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler olay oranı, 

muhtemelen cerrahi hasta seçiminde nispeten genç yaştan dolayı 

düşüktür. Bu bulgular göz önüne alındığında, kalp dışı cerrahi için 

belirlenmiş perioperatif kılavuzlar dikkate alınmalıdır.  

Asemptomatik bariatrik cerrahi hastaları, 40 yaşından büyükler, 

yüksek kardiyovasküler risk faktörleri  olanlar ve özellikle bilinen 

koroner arter hastalığı olanlar için risk ele alınırken, iskemik koroner 

tarama için dobutamin stres ekokardiyografinin, nükleer sintigrafideki 

çeşitli potansiyel artefaktlar nedeniyle görüntülenmesi zor olan bir 

popülasyonda güvenilir bir şekilde yüksek kaliteli tanısal görüntüler 

ürettiği unutulmamalıdır (Lerakis S et al. , 2007). 
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GİRİŞ 

Obezite; küresel olarak bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölüm 

sebepleri arasında sıklıkla yer almakta olup, kardiyovasküler 

hastalıklar, kas-iskelet rahatsızlıkları, bazı kanserler gibi sonucu 

mortalite ile sonuçlanabilen ve önlenebilir bir hastalıktır.  Cinsiyet fark 

etmeksizin vücut kitle indeksinin (VKİ)  ≥ 30 kg/m² olması obezite 

olarak tanımlanmaktadır. 

 18 yaş ve üzeri yetişkinler arasında, tüm Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

bölgelerinde 2000 ile 2016 yılları arasında yaşa göre standardize 

edilmiş obezite prevalansı da artmıştır. Prevalans, 2016 yılında küresel 

olarak %13,1 (12,4 - 13,9) olarak tahmin edilmiştir ve Güneydoğu Asya 

Bölgesinde %4,7 (3,9 - 5,6) ile Amerika Bölgesinde %28,6 (26,6 - 30,5) 

arasında değişmektedir(Organization, 2013). İşeri ve ark. yapmış 

olduğu çalışmada; Türkiye’de nüfusun çoğu (%56) aşırı kilolu,  preobez 

(%40), obez sınıf I (VKİ: 30-35) (%12), obez sınıf II (VKİ: 35-40) (%3) 

ve obez sınıf III (VKİ >40) (%1) olarak değerlendirilmiştir(İşeri & 

Arslan, 2008). 

Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS); VKİ ≥ 30 kg/m² olarak 

tanımlanan, obezite varlığı ile birlikte uyku solunum bozuluğu ve 

bilinen diğer hiperkapni sebepleri ekarte edildikten (obstrüktif veya 

restriktif akciğer hastalığı, ileri kifoskolyoz, hipotiroidizm, 

nöromusküler hastalıklar, diğer merkezi hipoventilasyon sendromları 

vb.)  sonra kronik gündüz hipoventilasyonunun ( PaCO2 > 45mmHg) 

birliktelik göstermesidir(B. Mokhlesi, Kryger, & Grunstein, 2008). 

OHS hastalarının birçoğunda obstrüktif uyku apnesi (OSAS) 
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gözükmekte olup, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm ile yüksek riskli 

ilişkisi ortaya konmuş ve prevalansının gider arttığı 

görülmüştür(Nowbar et al., 2004). Auchincloss ve ark. 1955'te OHS'li 

bir hastayı ayrıntılı olarak tanımladılar ve ertesi yıl Burwell ve 

meslektaşları OHS'lu hastaları obez, uykulu Charles Dickens 

karakteriyle karşılaştırarak “Pickwickian sendromu” tanımını popüler 

hale getirdiler(Auchincloss, Cook, & Renzetti, 1955; Bickelmann, 

Burwell, Robin, & Whaley, 1956). 

OHS’lu hastaların %90’ında uyku solunum bozukluğu OSAS 

sebebiyledir. %10’luk hasta grubunun ise apne-hipopne indeksi 5’in 

altındadır(Kessler et al., 2001; Babak Mokhlesi, Tulaimat, 

Faibussowitsch, Wang, & Evans, 2007). Bu hasta grubunda uykuda 

solunum bozukluğu, uyku hipoventilasyonu olarak etiketlenmiştir ve 

uyku sırasında PaCO2'de uyanıklığın 10 mm Hg üzerinde bir artış veya 

obstrüktif apne veya hipopne ile açıklanamayan önemli oksijen 

desatürasyonu olarak tanımlanmıştır.  

PATOFİZYOLOJİ 

Morbit obezitenin neden hipoventilasyona ve kronik hiperkapniye yol 

açtığı net açıklanamamış karmaşık bir konudur. Obeziteye bağlı 

anormal solunum sistemi mekaniği, hipoksiye sekonder bozulmuş 

merkezi yanıt, uykuda solunum bozukluğu, leptin direnci gibi 

patofizyolojik süreçler ön planda tutulmaktadır. Obezite, toplam 

solunum sistemi uyumunda azalmaya, akciğer direncinde artışa ve 

solunum işinin artmasına yol açan göreceli bir solunum kas güçsüzlüğü 

durumuna yol açan önemli bir mekanik yük uygular(Javaheri, 
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Colangelo, Lacey, & Gartside, 1994; Leech, Önal, Baer, & Lopata, 

1987) . Patofizyolojiyi açıklamak için uykuda solunum bozukluğu, 

merkezi solunum yolu ve renal tamponlamayı birleştiren bir model 

önerilmiştir. OSAS'lı hastalarda, obstrüktif solunum olayları arasındaki 

dakika ventilasyonundaki büyük artış nedeniyle uyku sırasındaki 

dakika ventilasyonu azalmaz. Ancak, aradaki hiperventilasyonun süresi 

biriken CO2'i ortadan kaldırmak için yetersizse, obstrüktif solunum 

olayları akut hiperkapniye yol açabilir. Bu akut hiperkapni, bikarbonat 

atılımının zaman sabiti CO2'inden daha uzunsa, bir sonraki uyku 

periyodundan önce düzeltilmeyen serum bikarbonat düzeyinde küçük 

bir artışa neden olur. Yükseltilmiş bikarbonat seviyesi, CO2'teki belirli 

bir değişiklik için hidrojen iyonlarındaki değişikliği azaltarak CO2'e 

verilen ventilasyon tepkisini başlangıç değerinden köreltir ve sonuçta 

daha yüksek bir uyanık CO2 seviyesi ile sonuçlanır(Ayappa et al., 

2002; Berger et al., 2000; Norman et al., 2006). 

SEMPTOMLAR  VE FİZİK MUAYENE 

OHS'lu hastaların birçoğunda hastane yatış öyküsü mevcut olup, 

hastalara sıklıkla beşinci veya altıncı dekatta tanı konur(Babak 

Mokhlesi et al., 2007; Resta et al., 2000). Hastaların büyük 

çoğunluğunda yüksek sesle horlama, tanıklı apnelerle birlikte gece 

boğulma atakları, gündüz aşırı uyku hali ve sabah baş ağrıları gibi 

klasik OSAS semptomları vardır. Bu hastalarda sıklıkla dispne şikayeti 

mevcuttur ve kor pulmonale belirtileri olabilir. Fizik muayene 

bulguları, boyun çevresi genişlemiş, orofarenkste kalabalık, kalp 

oskültasyonunda belirgin bir P2 ve alt ekstremite ödemi olan çok sayıda 
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obez hastayı içerebilir(Budweiser, Riedl, Jörres, Heinemann, & Pfeifer, 

2007). 

Hastaların laboratuvar bulgularında; respiratuar asidozun metabolik 

kompanzasyonuna bağlı olarak yükselmiş serum bikarbonat seviyesi 

izlenebilir ve hiperkapninin kronik doğasına işaret eder. Ek olarak, 

uykuda solunum bozukluğu olan hastalarda uyanıklık sırasında oda 

havasında pulse oksimetrede saptanan hipoksemi, klinisyenleri 

hiperkapniyi dışlamaya yönlendirmelidir. Hiperkapni varsa, diğer 

hiperkapni nedenlerini dışlamak için solunum fonksiyon testi ve 

radyolojik inceleme yapılmalıdır. Solunum fonksiyon testleri normal 

olabilir, ancak tipik olarak ekspiratuvar rezerv hacminde önemli bir 

azalmanın eşlik ettiği FEV1/FVC'de önemli bir azalma olmaksızın 

vücut habitusuna bağlı hafif ila orta derecede kısıtlayıcı bir kusur ortaya 

çıkarır. OHS'li hastalarda ayrıca anormal solunum mekaniği ve zayıf 

solunum kaslarının kombinasyonuna bağlı olarak maksimum 

ekspiratuvar ve inspiratuvar basınçlarda hafif düşüşler olabilir. Diğer 

laboratuvar testleri, ikincil eritrositoz ve şiddetli hipotiroidizmi 

dışlamak için tam kan sayımını içermelidir(Koenig, 2001; Olson & 

Zwillich, 2005; Rapoport, Garay, Epstein, & Goldring, 1986). 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

OHS hastaları yönetimi kılavuzlarında standart bir tedavi yöntemi 

belirtilmemektedir. Tedavi yöntemlerinin her biri patofizyolojiye 

yönelik farklı bakış açılarına yöneliktir. Üst hava yolu obstrüksiyonu 

patogenezde önemli bir faktördür ve buna yönelik nasal sürekli pozitif 

havayolu basıncı uygulamaları (PAP-CPAP-BPAP) veya trakeostomi 
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uygulamaları önerileri mevcuttur. OHS hastalarında obezite en önemli 

sorun olmasına rağmen, tedavide ilk ve ana stratejilerden birisi 

obstrüktif uyku apnesine yönelik uykuda pozitif havayolu basıncı 

uygulamalarıdır. (PAP). PAP tedavisine rağmen birçok çalışma yüksek 

kardiyovasküler risk ve ölüm riskinde devamlılık olduğunu 

göstermiştir(Masa et al., 2019).   

Uyku esnasında hipoventilasyonu düzeltmek amacıyla non-invaziv 

hatta gereklilik durumunda invaziv ventilasyon önerilmektedir. 

Merkezi solunum sistemini uyarmak amacıyla farmokolojik öneriler de 

mevcuttur. Son olarak ise tanım gereği obezitenin yokluğunda yani 

kilo kaybı ile OHS gelişmeyeceği varsayılarak bariatrik cerrahi 

yöntemleri de öneriler arasındadır(Hensley & Read, 1976; Babak 

Mokhlesi, 2007; Rapoport, Sorkin, Garay, & Goldring, 1982; Schäfer, 

Ewig, Hasper, & Lüderitz, 1998).  

OHS ile ilgili çoğu veri gastrik bypass veya gastrik bantlama, sleeve 

rezeksiyon gibi cerrahi prosedürlerden elde edilebilmesine rağmen, bir 

dizi cerrahi yöntemle hızlı kilo kaybı sağlanabilir. Bariatrik cerrahi 

(gastrik bypass, sleeve rezeksiyon vb.) ile ilişkili önemli kilo kaybı, 

uyku sırasında ventilasyonu iyileştirebilir ve bu da sonunda günlük 

ventilasyonda iyileşmeye yol açabilir(Boone et al., 1996; Sugerman et 

al., 1992; Verse, 2005) 

OHS'lu hastalar, kısmen postoperatif solunum yetmezliği riskinin 

artması ve pulmoner emboli gelişimi nedeniyle, gastrik bypass 

cerrahisine bağlı olarak komorbidite ve mortalite riski altındadır. 

Ameliyat olacak bu tür hastalarda uygun yönetim, kilo kaybı, uyku 
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sırasında solunum bozukluğunun yeterince iyileşmesine ve tedavinin 

kesilmesine izin verene kadar PAP tedavisi ile perioperatif tedaviyi 

içermelidir. Bu nedenle, postoperatif solunum yetmezliğini önlemek 

için OHS'li hastaların ameliyat öncesi ve ekstübasyondan hemen sonra 

CPAP veya iki düzeyli PAP ile tedavi edilmesi gerekliliği mevcuttur. 

Ayrıca, erken postoperatif dönemde kullanılan PAP tedavisinin 

anastomoz bozulması veya bağırsak kaçağı riskinde artışa yol açtığına 

dair bir kanıt yoktur. Uzun vadede ağırlık azaltma, OHS için en etkili 

çözümü sağlar. OHS hastalarında obezite cerrahisinin hipertansiyon, 

hiperlipidemi ve tip 2 diyabet gibi aşırı obezite ile ilişkili çok sayıda 

komorbiditenin tedavisinde en iyi seçenek olabileceğine dair kanıtlar 

birikmektedir. Bununla birlikte, gastrik bypass ameliyatından 3 ile 7 yıl 

sonra kilo alımı ve apne-hipopne indeksinde önemli artış meydana 

gelebilir(DeMaria, Portenier, & Wolfe, 2007; El Solh et al., 2006; 

Sjöström et al., 2004; Squadrone et al., 2005).  

SONUÇ 

1974-2019 yılları arasında OHS sebebiyle bariatrik cerrahi uygulanan 

hastalara yönelik yapılan kontrollü randomize çalışmaların literatür 

derlemesi Newcastle- Ottawa ölçeği ile değerlendirilmiş olup 2 adet 

randomize kontrollü ve 4 adet karşılaştırmalı randomize olmayan 

çalışma incelenmiştir. Bu çalışmalarda bariatrik cerrahide güncel kilo 

verme müdahaleleri veya cerrahi yaklaşımlar kullanılmış olup ilgili 

verilere ve ilgi çekici sonuçlara ulaşılmıştır. OHS hastalarında yapılan 

bir randomize kontrollü çalışmada, non-invaziv ventilasyona (NIV) ek 

olarak bir egzersiz ve beslenme rehabilitasyon programına ayrılan 17 
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hasta ile NIV'a ek olarak standart kilo kaybı danışmanlığına ayrılan 20 

hasta karşılaştırıldı. Birincil sonuç, 12 ayda kilo değişimiydi. İkincil 

sonuçlar antropometrik ve vücut kompozisyonu, gaz değişimi, 6 

dakikalık yürüme testi ile egzersiz kapasitesi, kas kütlesi ve gücü, 

yaşam kalitesi ve NIV uyumu olarak değerlendirildi. 140 kg'lık 

başlangıca göre ortalama fark; 3 ayda kilo verme programında 11.8 kg 

daha düşüktü. (%95 CI 22,1 daha düşük-0,63 daha yüksek) 

Rehabilitasyon programı, 3 ayda Medikal Research Council (MRC) 

dispne ölçeğine göre 6 dakikalık yürüme mesafesini ve dispneyi 

iyileştirdi. 6 dakikalık yürüme testindeki ortalama fark 29,3 metre daha 

yüksekti. (%95 GA 0,7 daha düşük-18 daha yüksek) Bu müdahaleler 12 

ayda kilo kaybında önemli bir fark göstermedi(Mandal et al., 2018). 

(ortalama fark-9,4 kg %95 GA-23,5-4,6 kg) 

Bir randomize kontrollü çalışma, yoğun beslenme bakımına (INC) 

ayrılan 33 hasta ile laparoskopik ayarlanabilir gastrik bantlama (LAGB) 

uygulanan 30 hastayı karşılaştırdı. OHS, yoğun beslenme bakımının 

%42'sinde ve LAGB gruplarının %39'unda mevcuttu. Birincil sonuç, 

apne-hipopne indeksi (AHI) veya PaCO2'deki gelişmelere dayalı olarak 

1 ve 3 yılda NIV'dan ayrılmaktı. İkincil sonuçlar kilo kaybı, BMI, AHİ 

ve aşırı vücut ağırlığı kaybıydı. Temel ortalama ağırlık 130 kg olup 1 

yıl sonra, INC grubundaki 116,4 kg hasta ile karşılaştırıldığında, LAGB 

grubunda ortalama ağırlık 115,5 kg idi, bu da INC için %15 ve LAGB 

için %33 fazla kilo kaybıyla sonuçlandı. 3 yılda ortalama ağırlık LAGB 

grubunda 117,4 kg ve INC grubunda 121,1 kg olup, aşırı kilo kaybı INC 

grubunda %8 ve LAGB grubunda %27'dir. Başlangıçta gruplar 
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arasındaki AHİ'de önemli bir fark yoktu. 1 yıl sonra INC grubu AHI'de 

%9'luk bir azalmaya sahipti ve LAGB, AHI'de %44'lük bir azalmaya 

sahipti. Ancak 1. yılda INC ve LAGB arasında AHİ açısından anlamlı 

fark yoktu. OHS iyileştirmesinde (PaCO2'ye dayalı olarak) önemli bir 

fark yoktu. Çok az hastada yutma güçlüğü, rezervuar yeri değişikliği ve 

mide bandı değişimi nedeniyle mide ve yeniden konumlandırma 

gerekti. Beslenme eksikliği gözlenmedi. Beş hasta, mide bandı 

kayması, mide ülseri, mide kanseri (postoperatif 7. yıl) nedeniyle mide 

bandının çıkarıldığını bildirdi(Feigel-Guiller et al., 2015). 

Bariatrik cerrahi geçiren OHS'lu 20'den fazla hastadan oluşan bir 

kohortu bildiren beş vaka serisi vardı. 2000 ve 2007 yılları prospektif 

bir kohort çalışması, morbid obezite tedavisi için  bilio-digestive cerrahi 

(duodenal switch ile biliopankreatik diversiyon) uygulanan 105 -199 kg 

ve BMI 35-70.9 arasında 102 hastayı içeriyordu. Ortalama aşırı kilo 

kaybı 3-5 yılda %45-%64 arasında değişiyordu. Bu çalışma  94 hastada 

(kohortun %92,2'si) OSAS’u ve OHS'nda iyileşme veya düzelme 

bildirmiştir. Bu çalışmaya dahil edilen 16 OHS hastasın hepsinde 

bariatrik cerrahiden 5-7 yıl sonra OHS düzeldi. Ameliyat sonrası kısa 

dönemde hastaların %1.9'unda pulmoner emboli, %1.9'unda geçici 

hipoksemi ve %3.9'unda flebit gelişti. Uzun dönemde en sık görülen 

komplikasyonlar demir eksikliği, ishal, kötü kokulu, hipokalemi, 

yorgunluk ve proktitti. Ameliyattan sonraki ilk 2 yılda spesifik uzun 

dönem postoperatif komplikasyonlar abdominal apse (%1.9), 

gastroduodenal reflü (%3.9) ve insizyonel herni (%5.9) idi. Özetle, 

fiziksel ve tıbbi profilaksiye rağmen önemli yandaş hastalıkları 
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olmayan iki süper obez genç kadında görülen iki pulmoner emboli 

vakası dışında ciddi peroperatif komplikasyon gözlenmedi. Bu 

hastaların pulmoner embolizminin OHS'na sahip olup olmadığından 

söz edilmedi(De Cesare et al., 2014). 

Diğer dört yayın ise aynı yazar tarafından aynı kurumda yapılmıştır. Bu 

gözlemsel çalışmalardan biri, gastrik bypass uygulanan 30 OHS 

hastasından oluşan bir kohortu içeriyordu. 19 hastada uyku apne 

sendromu mevcuttu. Sonuçlar AHİ, pulmoner fonksiyon ve kan 

gazlarıydı. Hastanın 2 yılda 155 kg'lık başlangıca göre 50 kg'lık 

(ortalama 52 kilo kaybı %95 GA 39-60) kilo kaybı mevcuttu.Bu 

çalışma, 2 yılda 25 hastada (%86.2) OHS'nin düzeldiğini 

gösterdi(Sugerman, Fairman, Baron, & Kwentus, 1986). 

İki gözlemsel çalışma, OHS'lu hastalarda gastrik bypass öncesi ve 

işlemden 3 ile 9 ay sonra PaO2 ve PaCO2'yi karşılaştırdı ve PaO2'de 15 

mmHg (%95 CI 9–21) ve 19 mmHg daha yüksek ortalama artışla ve 

(11–27) PaCO2'de sırasıyla 10 mmHg (%95 GA 7–13) ve 10 mmHg 

(6-14) [31] ortalama azalma ile sonuçlandı. Bir çalışma, mide kaçağı 

nedeniyle peritonit sebebiyle bir hastanın (%3')  ölümle sonuçlandığını 

ve hastaların beşte birinde yan etkiler bildirmiştir. Diğer çalışma, tıkalı 

trakeostomiden (şiddetli OHS için yerleştirilmiş) 26 hastadan birinin 

ölümünü bildirmiştir(Sugerman, Baron, Fairman, Evans, & Vetrovec, 

1988). Gözlemsel çalışmada, 17'si uyku apne sendromu olan 26 OHS 

hastası alındı. Hastaların 18'inde gastrik bypass cerrahisi öncesi ve 

sonrası pulmoner kateter ile hemodinamik değerlendirme yapıldı ve 

pulmoner arter basınçlarında 36 mmHg'den 23 mmHg'ye, wedge 
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basıncında 17 mmHg'den 12 mmHg'ye anlamlı düşüş 

görüldü(Sugerman et al., 1988).  

Bir gözlemsel çalışmada, gastrik bypass uygulanan 61 OHS hastası 

bildirildi. Başlangıçta ortalama ağırlık 163 kg olup işlemden sonra %45 

± 34'lük fazla kilo kaybı izlendi. Başlangıçta arteriyel kan gazı ortalama 

53 ± 10 mmHg PaO2 ve 53 ± 9 mmHg ortalama PaCO2 gösterdi. 

İşlemden bir yıl sonra, ortalama PaO2 73 ± 15 mmHg ve ortalama 

PaCO2 44 ± 8 mmHg gösteren 31 hastada kan gazı yeniden 

değerlendirildi. OHS hastalarındaki ölüm oranı %4 iken, gastrik baypas 

uygulanan hasta serileri için %0.7 olarak değerlendirildi. (Sugerman et 

al., 1992) 

Morbid obezite ve venöz staz hastalığı olan 64 hastadan oluşan 

gözlemsel bir kohortta, OHS'lu 19 hasta yer aldı. Tüm kohort için 

başlangıçtaki ortalama ağırlık 179 ± 39 kg olup gastrik bypass 

ameliyatından 3,9 ± 4 yıl sonra ortalama 62 ± 33 kg ağırlık azalması 

meydana geldi. Bu rapor, gastrik bypass uygulanan morbid obezitesi 

olan 1976 hastadan oluşan daha geniş bir kohortun parçasıydı ve venöz 

staz varlığına dayalı ayrımla toplam gruptan yan etkiler rapor edildi, 

ancakbu durum OHS’lu hastalar ile ilgili değildi. Ölümcül pulmoner 

emboli %0.2-4, insizyonel herni %26-38, kaçak/peritonit/ölüm %0.5-3, 

cerrahi mortalite %0.8-8, majör yara enfeksiyonu %4-8, minör yara 

enfeksiyonu %9 olarak raporlandı. Venöz staz hastalığının olup 

olmamasına bağlı olarak sırasıyla %10, %1.5-3 oranında hat bozulması, 

%16-13'te marjinal ülser, %16-12'de stoma darlığı, %4-5'te ince barsak 

obstrüksiyonu raporlandı(Sugerman et al., 2001).  
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Bir gözlem çalışması, duodenal switch ile biliopankreatik diversiyon 

uygulanan OHS'lu 16 hastadan oluşan bir kohort çalışmasında  16 

hastanın tümü OHS'lu hastalarda bariatrik cerrahiden 5-7 yıl sonra 

düzelme izlendi. Bu çalışmada postoperatif kısa dönemde olguların 

%1.9'unda pulmoner emboli ve %1.9'unda geçici hipoksemi dışında 

önemli bir komplikasyon bildirilmemiştir(De Cesare et al., 2014). 

TARTIŞMA 

OHS hastalarında kilo kaybı ile mücadelenin bu sistematik 

derlemesinde iki randomize kontrollü ve dört gözlemsel çalışma dahil 

edilmiştir. Bu çalışmalarda bildirilen kilo kaybı müdahaleleri, obezite 

cerrahisi, yoğun beslenme bakımı ve hibrit bir yatan hasta-ayakta tedavi 

motivasyonu, egzersiz ve beslenme rehabilitasyon programıydı. 

OHS'nda kilo verme müdahalelerinin etkisi, muhtemelen kilo kaybının 

derecesi veya etkinliği ile ilgilidir. Gastrik bypass uygulanan hastaların 

en az %40-55 oranında aşırı kilo kaybı olduğunu bildiren çalışmalar, 

OHS, oksijenasyon, hiperkapni ve apne indeksinde iyileşme veya 

düzelme ile sonuçlanmıştır.(Sugerman et al., 1988; Sugerman et al., 

1986; Sugerman et al., 1992; Sugerman et al., 2001) Bir çalışma, 

hastaların %15'inde mevcut olan OHS çözünürlüğü ile %45-64 aşırı 

kilo kaybı ile bilio-intestinal diversiyon uygulanan hastaları 

bildirmiştir(De Cesare et al., 2014). Yoğun beslenme bakımı ve 

LAGB'yi karşılaştıran çalışma, 1 yılda sırasıyla %15 ve %33 kilo kaybı 

ve başlangıca kıyasla AHİ'de iyileşme ile sonuçlanmıştır. Bununla 

birlikte, bu aşırı kilo kaybı, OSAS veya OHS'nun çözülmesi ve NIV 

tedavisinden ayrılma için anlamlı değildi. Bununla birlikte, Sugerman 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 88 

 

tarafından yapılan çalışmalardan biri, %30'luk bir ağırlık kaybıyla 

PaCO2'in normalleştiğini gösterdi(Sugerman et al., 1992). Bu kilo 

kaybı yüzdesinin kilo verme cerrahisi ile elde edilmesi daha olasıdır, bu 

da OHS hastalarında bariatrik cerrahinin bir rolü olduğunu düşündürür. 

Advers olaylarla ilgili rapor edilen veriler sınırlıdır ve bu çalışmaların 

çoğu 30 yıl önce gerçekleştirilen prosedürün kohort çalışmasını 

içermektedir. Çalışmanın sınırlamaları, bazı çalışmaların yalnızca OHS 

hastalarını içermemesi, kohort çalışmalarına dahil hastaların 

birçoğunun on yıllar önce cerrahi prosedür geçirmiş olması ve kanıt 

kalitesinin çok düşük olmasıdır. Bariatrik cerrahi ile morbidite ve 

mortalite sonuçları zaman içerisinde iyileşmiştir. Bariatrik cerrahiden 

makul bir riskle fayda görecek OHS hastalarının belirlenmesi veya 

obezite cerrahisi geçiren hastaların ek risk olup olmadığının 

belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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1.GİRİŞ 

Diyabetes Mellitus (DM), dünya çapında hızla artan kronik ve 

ilerleyici bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde obezite 

de, tüm dünyada yetişkinleri ve çocukları etkileyen kronik bir 

metabolik hastalık olarak görülmektedir. Obezite, insülin direnci 

gelişmesinde önemli bir rol oynar ve bu durum Tip 2 Diyabetes 

Mellitus (T2DM) ile obezitenin daha fazla birlikte görülmesine neden 

olmuştur. Obezitenin başta T2DM olmak üzere bir dizi bulaşıcı 

olmayan hastalık için ana risk faktörü olduğu bilindiğinden, obezite 

önde gelen ölüm nedenlerinden biri haline gelmiştir. Obezite ile 

diyabet arasındaki bu yakın ilişki, diyabetli bireylerin çoğunluğunun 

aşırı kilolu veya obez olduğu gerçeğini vurgulayan 'diyabezite' 

teriminin kullanılmasına yol açmıştır (Benedix et al., 2014; Deborah, 

Gema & Volkan, 2017). 

 Obez veya fazla kilolu T2DM hastalarında kilo verme, hem hastalığın 

kontrolü hem  komplikasyonların engellenmesinde önemli bir 

durumdur. T2DM tanılı hastalarda kilo verme; yaşam tarzı müdahalesi 

(diyet ve egzersiz), farmakoterapi veya bariyatrik cerrahi (BC) dahil 

olmak üzere farklı stratejiler ile sağlanabilmektedir (Deborah, Gema 

& Volkan, 2017). Kilo kaybı, yaşam tarzı müdahalesi, farmakoterapi 

veya BC yöntemlerinden hangisi ile elde edilmiş olursa olsun, tip 2 

diyabetin hem önlenmesinde hem de tedavisinde birincil girişimsel 

strateji olarak oldukça etkilidir. Prediyabet ve/veya metabolik 

sendromu olan yüksek riskli hastalarda kilo kaybının, T2DM’ye 

ilerlemeyi etkili bir şekilde önlediği ve kardiyovasküler risk 
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faktörlerini iyileştirdiği ortaya konulmuştur (Grams & Timothy, 

2015). 

 Bariyatrik cerrahinin, obez hastalarda önemli kilo kaybına yol açan 

güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, 

obez diyabetiklerin çoğunda diyabet seyrinde tam veya kısmi 

remisyon gözlendiği, önemli kilo kaybının, gelişmiş insülin duyarlılığı 

ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Grams & Timothy, 2015). Bu 

bölümde bariatrik cerrahinin DM hastalarının yönetimine etkisi 

tartışılacaktır. 

2. OBEZİTENİN ÖNEMİ VE OBEZİTE DİYABET 

BİRLİKTELİĞİ 

Sağlığı olumsuz etkileyen multifaktöriyel bir hastalık olarak kabul 

edilen obezite, sigaradan sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en önemli 

nedenidir. Obezite, başta tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp-

damar hastalıkları, hipertansiyon (HT), hiperlipidemi (HL), 

serebrovasküler hastalık, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik 

karaciğer yağlanması, infertilite, polikistik over sendromu, osteoartroz 

ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır.  

Projeksiyonlar, 40 yılda obez yetişkinlerin sayısında altı kat artış ve 

2040 yılına kadar diyabetli bireylerin sayısının 642 milyona çıkacağını 

tahmin etmektedir. Artan obezite diyabet gelişimi için en güçlü risk 

faktörü olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla obezite ve tip 2 

diyabetin dünya çapındaki ikili salgını önemli bir halk sağlığı sorunu 

olmuş durumdadır (Amold, Victoria, Barry & Jeroen, 2021). Benzer 
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şekilde Türkiye’de de obezite prevalansı giderek artmaktadır. 1997-98 

yıllarında 540 merkezde gerçekleştirilen, 20 yaş ve üstü 24788 kişinin 

incelendiği Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I) 

Çalışması’nda, obezite prevalansının %22,3 (kadın %30, erkek %13) 

olduğu saptanmıştır (Ilhan et al.,2002). Bu çalışmadan 12 yıl sonra 

aynı merkezlerde yapılan TURDEP-II çalışmasında ise obezite sıklığı, 

genel toplumda %35 (kadın %44, erkek %27) bulunmuştur. Yine 

TURDEP-II çalışmasında Türkiye’de yetişkinlerde DM prevalansı 

%16.5 saptanmış olup 6.5 milyon yetişkinin diyabet olduğu anlamına 

gelmektedir (Ilhan et al., 2013). Türkiye’de yetişkinlerde yapılmış 

bazı obezite çalışmaları Tablo-1 de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Türkiye’de Yapılmış Bazı Obezite Çalışmaları (8) 

Çalışma/Yazar Yapıldığı 

Yıl 

Katılımcı 

sayısı/ Yaş 

Grubu 

Obezite prevalansı  

(%) 

Türkiye Diyabet Obezite 

ve Hipertansiyon 

Epidemiyoloji Çalışması-

I (TURDEP-I)/ Satman 

ve ark. 

1997-1998 24788 (K: 

13708, E: 

11080) / ≥ 20 

yaş 

 

 

Genel: 22,3 (K: 

29,9 / E: 12,9) 

Türkiye Erişkin Kalp 

Sağlığı ve Hipertansiyon 

Araştırması ve Risk 

Faktörleri 

(TEKHARF)/Onat ve 

ark. 

2003 2269 / ≥ 30 yaş 

 

 

 

(K: 44,2 / E: 25,2) 

Başçova Kardiyovasküler 

Hast Çalışması/Ünal ve 

ark. 

2007 16080 (K: 

10528, E: 5552) 

/ ≥30 yaş 

 

 

Genel: 39,1 (K: 

44,2 / E: 29,4) 

TURDEP-II/Satman ve 

ark. 

2010 26499 (K: 

16696, E: 9327) 

/ ≥ 20 yaş 

 

Genel: 31,2 (K: 

44,0 / E: 27,0) 
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Doğan ve ark. 2011 1947 / ≥ 18 yaş 

 

 

 

Genel: 31,7 (K: 

39,8 / E: 20,7) 

Kutlutürk ve ark. 2011 1095 (K: 554,      

E: 541) / ≥ 18 

yaş 

 

 

Genel: 23,4 (K: 

33,6 / E: 12,9) 

Ustu ve ark 2012 5162 (K: 1885,     

E: 3277) / ≥ 18 

yaş 

 

 

Genel: 29,5 (K: 

22,3 / E: 33,6) 

 

Birkaç yıldır obezite ve tip 2 diyabetin giderek artan bir şekilde 

“diyabezite” adı altında özetlenmesinin nedeni, çoğu durumda 

obezitenin diyabetten önce gelişmesi ve dünya çapında tip 2 diyabetin 

artması için en önemli risk faktörü olmasıdır (Hermann et al., 2019). 

Normal kilolu insanlara göre  obez insanların doktor başvurusunun 

%30, hastane yatışının %50 ve ilaç masrafının %80 oranında olduğu 

tespit edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) obeziteye 

bağlı sağlık harcamalarının yıllık tutarının yaklaşık 190 milyar dolar 

civarında olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla obezitenin önlenmesi 

ve tedavisi sadece bir toplum sağlığı sorunu değil, aynı zamanda 

sosyoekonomik bir sorundur (Picot et al., 2009). 

Obezite ile ilgili diyabet prevalansı, tüm dünyada giderek artan 

obezite nedeniyle son yıllarda dikkat çekecek şekilde artmıştır. 

Hastaların çoğu çeşitli nedenlerle sadece antidiyabetik ilaçlarla tedavi 

edilmekte ancak özelikle kilo kaybı açısından obezite cerrahisi diyabet 
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hastaları için iyi bir tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır (Joseph, 

Comelius & Elias, 2019).   

 

3. BARİYATRİK CERRAHİNİN DİYABET ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Fazla kilolu veya obez olan bireyler için kilo kaybı, tip 2 diyabetin 

önlenmesinde ve tedavisinin devamında etkili bulunmuştur (Zahrae & 

Cecilia, 2017). Diyabetik hastalarda kilo kaybı için önerilen tıbbi 

tedavi; yaşam tarzı danışmanlığı, kilo yönetimi ve sıklıkla 

farmakoterapi ile birlikte artan fiziksel aktiviteyi içermektedir. Ancak, 

özellikle obez hastalarda, önemli kilo kaybının sağlanamamasına bağlı 

olarak metabolik hedeflere sıklıkla ulaşılamamaktadır (Benedix et al., 

2014). Bu nedenle, daha fazla kilo kaybı eşlik ettiğinde, bariyatrik 

cerrahiyi takiben sağlanan metabolik faydalar genellikle yaşam tarzı 

değişikliği ve tıbbi tedaviden sonra elde edilenlerden daha belirgindir 

(Grams & Timothy, 2015). 

Yapılan araştırma sonuçları, bariatrik cerrahinin, tedaviden 1 yıl sonra 

bireylerin %33-90'ında, tıbbi olarak yönetilenlerin %0-39'unda diyabet 

remisyonunu indüklediğini ortaya koymuştur. Remisyon oranları 

zamanla azalmakla birlikte cerrahi olarak tedavi edilen kişilerde daha 

yüksek oranda olduğu gösterilmiştir (Alison et al., 2019). Dokuz 

kohort çalışmasının birleştirilmiş tahminleri, cerrahinin diyabet 

remisyonunu önemli ölçüde arttırdığını (göreceli risk (GR) = 5,90; 

%95 Güven Aralığı (GA) 3,75-9,28), en az 5 yıllık takipten sonra 

T2DM hastalarında cerrahi olmayan tedavi grubuna kıyasla cerrahi 
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grubunda daha iyi remisyon sağlandığını ortaya koymuştur (Binwu et 

al., 2017). Yine başka bir çalışmada ameliyattan 2 yıl sonra diyabet 

remisyon oranı kontrol hastaları için %16.4 ve bariatrik cerrahi için 

%72.3 idi. 15 yılda, diyabet remisyon oranlarının kontrol hastaları için 

%6.5'e ve bariatrik cerrahi hastaları için %30,4'e gerilediği 

gösterilmiştir. (GR, 6.3; %95 GA, P < .001). İlerleyen yıllarda 

remisyon oranları, azalmasına rağmen cerrahi olan hastalarda kontrol 

grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (Lars et al., 2014).  

Obezite, özellikle metabolik sendrom ve mikrovasküler ve 

makrovasküler hastalıklar olmak üzere tip 1 diyabetli bireylerde de 

komorbidite riskini artırır (Sarit & Samuel, 2015). Sadece T2DM 

hastalarında değil tip 1 diyabetli hastalarda da son yıllarda obezite 

prevalansında endişe verici bir artış olmuştur. Bu artışla ilgili 

mekanizmalar yeterince aydınlatılamamış, insülin direnci ve 

kardiyometabolik komplikasyonların gelişmesine yol açmıştır. Ayrıca, 

çalışmalar, tip 1 diyabette de bariyatrik cerrahinin, hipertansiyon ve 

dislipidemi gibi hastalıklar da dahil olmak üzere obezite ile ilgili 

komorbiditelerin iyileşmesiyle sonuçlandığını göstermektedir 

(Emmanouil et al., 2020). Amerika Ulusal Sağlık ve Bakım 

Mükemmelliği Enstitüsü ve Amerikan Diyabet Derneği, tip 2 diyabetli 

obez erişkinlerde metabolik ve bariatrik cerrahiyi desteklemekte ve tip 

1 diyabetli obez bireylerde de bunun bir rolü olabileceğini 

düşünmektedir. Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi 

Derneği'nin pediatrik komitesi, tip 2 diyabetli obez ergenlerde 

metabolik ve bariatrik cerrahiyi önermiştir. Diyabetli obez veya aşırı 
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kilolu kişilerde metabolik ve bariatrik cerrahi ile daha erken ve daha 

agresif tedavinin, morbidite ve mortaliteyi iyileştirebileceğini 

belirtmiştir (Ammori et al., 2020) 

30 çalışmalık bir meta analizde yayınlanmış yüksek kaliteli 

çalışmalar, metabolik cerrahinin maliyet etkin veya maliyet tasarrufu 

sağlayan bir müdahale olduğunu öne sürmektedir. Obezite ve başta 

diyabet olmak üzere obeziteye bağlı hastalıkların prevalansı dünya 

çapında artmaktadır. Artan prevalansla birlikte metabolik cerrahi 

programlarına duyulan ihtiyacın da artacağı ön görülmektedir (Karen 

et al., 2022). 

Cerrahi sonrası diyabet remisyonunu etkileyen çok sayıda faktör 

olmakla beraber bazı durumlar daha ilişkili bulunmuştur. Genç yaş, 

cerrahi sonrası fazla kilo kaybı, kısa diyabet süresi (< 5 yıl), santral 

obezitenin az olması, C-peptid değerinin > 3 ng/ml olması ve diyabet 

şiddetinin düşük olması cerrahi sonrası yüksek diyabet remisyonu ile 

ilişkili bulunmuştur.  

4. BARİYATRİK CERRAHİ SONRASI DİYABET REMİSYON 

MEKANİZMALARI 

Ameliyatın diyabeti nasıl etkilediğini anlamak, hem hastalığı 

önlemede hem de tedavinin devamını sağlamada yardımcı olacaktır. 

Araştırmalar, bağırsak fizyolojisi, nöronal sinyalleme, inkretin 

hormonu salgılanması, safra asidi metabolizması ve bağırsak 

mikroflorası değişiklikleri üzerindeki etkiler dahil olmak üzere 

bariyatrik cerrahinin çok sayıda etkiyi ortaya çıkardığını göstermiştir 
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(Alison et al., 2019). Terapötik yaklaşımdan bağımsız olarak, elde 

edilen yaklaşık %10 luk kilo kaybının, prediyabet veya metabolik 

sendromu olan hastalarda ilerde ortaya çıkacak diyabeti yüksek oranda 

önlediği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar remisyonu sağlamada en 

önemli etkinin kilo kaybı olduğunu göstermekle birlikte farklı 

mekanizmaların da bu duruma katkı sağladığını belirtmiştir (Grams & 

Timothy, 2015).   

Bariyatrik cerrahi, vücut kitle indeksinde azalma ile birlikte günlük 

insülin gereksiniminde de önemli bir azalma ile ilişkilendirilmiştir ve 

bu sonuçlar uzun vadede sürdürülmüştür (Emmanouil et al., 2020). 

T2DM'li hastalarda kilo kaybı, hiperglisemik durumu üreten ve 

sürdüren üç süreci etkileyerek anti diyabetik ilaçlara olan ihtiyacı 

azaltırken hiperglisemiyi de  iyileştirdiği belirtilmiştir. Hücresel 

düzeyde insülin sinyal iletimindeki gelişmeler, daha düzenli insülin 

salgılama tepkileri ve hepatik glukoz üretim oranlarının azalmasıyla 

birlikte periferik insülin duyarlılığındaki artışa yol açarak bu etkilerini 

gösterdiği ortaya konulmuştur. Ayrıca hem diyabetik olmayan hem de 

diyabetik bireylerde, hipokalorik beslenme (örneğin, çok düşük 

kalorili diyet veya bariatrik cerrahi ile tedavi), intramiyoselüler, 

intrahepatoselüler ve intra-abdominal bölümlerden yağın 

mobilizasyonuna bağlı olarak insülin duyarlılığında hızlı bir iyileşme 

sağlamıştır (Grams & Timothy, 2015). Kilo kaybı dışında remisyonun 

sağlanması ile ilgili olası açıklamalar arasında beta hücre kütlesinin 

korunması ve ameliyat sonrası artan kalıntı fonksiyonu, insülin 
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etkisinde iyileşme, değişen GLP-1 fonksiyonu, kalıntı adacık hücre 

kütlesi yer almaktadır (Emmanouil et al., 2020). 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından 

hazırlanmış olan Bariyatrik Cerrahi Kılavuzu da remisyon 

mekanizmalarından en önemlisinin kilo kaybı olduğunu vurgulamıştır. 

Ancak restriktif yöntemlere göre malobsortif olarak adlandırılan 

Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) ve biliopankreatik diversiyon 

(BPD) gibi cerrahi prosedürlerde hastaların belirgin kilo vermeden 

günler içinde öglisemik olduğu gözlenmiştir. Bu durum diyabet 

remisyonunda kilo kaybı dışında mekanizmaların da olduğu 

düşüncesini güçlendirmiştir. En fazla BPD ve daha sonra RYGB 

olmak üzere malobsortif prosedürlerde glikoz ve lipid emilimi azalır, 

insülin duyarlılığı artar ve lipid depolanmasının azalmış olduğu 

izlenmiştir. 

Ayrıca besinlerin proksimal barsağa ulaşmasının prodiyabetik 

faktörlerin salınmasına neden olduğu, cerrahi sonrası duedenum ve 

proksimal jejunumun bypass edilmesi ile bu etkinin kalkmasının 

glisemik kontrolün sağlanmasına neden olabileceği teorisi öne 

sürülmüştür (Francesco et al., 2017). Bir başka teoride ise besinlerin 

distal barsağa direk ulaşmasıyla hormonal cevap sonucu glikoz 

dengesinin sağlandığı belirtilmiştir. Bu teoride özellikle Glukagon like 

peptid-1 (GLP-1) insülin salınımını ve etkisini arttırarak glikoz 

dengesini sağlayan ana inkretin olarak sunulmuş olup, ghrelin ve 

glukoz bağımlı insülinotropik peptid gibi entero-endokrin hormonlarla 
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birlikte ortaya çıkan etkiden bahsedilmiştir (David & Francesco et al., 

2018).    

5. BARİYATRİK CERRAHİNİN DİYABET 

KOMPLİKASYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Obezitenin önceden tedavi edilemeyen genetik nedenleri olan hastalar 

için artık yeni hedefe yönelik tedaviler mevcuttur. Tıbbi tedavi ile 

karşılaştırıldığında, metabolik ve bariyatrik cerrahi, tip 2 diyabette 

önemli ölçüde daha yüksek remisyon oranları ve daha düşük 

makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlar ve mortalite 

oranları ile ilişkili bulunmuştur (Ammori et al., 2020 ).  

Uzun süreli takip yapılan bir çalışmada, mikrovasküler 

komplikasyonların kümülatif insidansı kontrol hastaları için 1000 kişi 

yılı başına 41.8 ve cerrahi grup için 1000 kişi-yılı başına 20.6 idi. 

(%95 GA, P < .001). Makrovasküler komplikasyonlar ise kontrol 

hastalarında 1000 kişi-yılda 44.2 ve cerrahi grup için 1000 kişi-yıl 

başına 31,7 olarak gözlendi (%95 GA, P = .001). Tip 2 diyabetli obez 

hastaların bu çok uzun süreli takipli gözlem çalışmasında, bariyatrik 

cerrahi, ilerleyen yıllarda oranların azalmasına rağmen normal bakım 

ve tedaviden daha sık diyabet remisyonu ve daha az komplikasyon ile 

ilişkilendirilmiştir (Lars et al., 2014). Dokuz kohort çalışmasının 

birleştirilmiş analizlerinde bariyatrik cerrahinin, cerrahi olmayan 

tedaviye kıyasla hem mikrovasküler ve makrovasküler olayları hem de 

mortaliteyi azalttığını göstermiştir (Binwu et al., 20017). 
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 Bir başka randomize klinik araştırma ve kohort çalışmalarını derleyen 

meta analizde, T2DM'li ciddi obez hastalarda uzun süreli 

makrovasküler olay insidansı ve metabolik sonuçlar için bariatrik 

cerrahi ve geleneksel tıbbi tedaviyi karşılaştırılmıştır. Bariyatrik 

cerrahi grubundaki hastalarda geleneksel tedavi grubuna kıyasla daha 

düşük makrovasküler komplikasyon insidansı (GR = 0,43, %95 GA = 

0,27~0,70), kardiyovasküler olaylar (GR = 0,52, %95 GA = 

0,39~0,71) ve miyokard enfarktüsü (GR = 0.40, %95 GA = 

0.26~0.61) saptanmıştır. Aynı zamanda, sonuçlar bariyatrik cerrahinin 

uzun vadede cerrahi olmayan tedavilere göre daha iyi kilo kaybı ve 

daha iyi glisemik kontrol ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Guoli et 

al., 2019). 

BC’nin mortalite açısından önemli olan hipertansiyon ve 

kardiyovasküler hastalık (KVH) riskinde azalma sağladığı, ilk bir yılın 

sonunda kan basıncı düşüşü gözlenirken sonraki yıllarda kilo artışı ve 

yaşa bağlı olarak tansiyon değerlerinin yükseldiği gösterilmiştir. KVH 

tedavi ihtiyacında azalma, aterosklerozun gelişmesini geciktirdiğini 

düşündürmüştür. Aynı STAMPEDE çalışmasında cerrahi grup ile 

kontrol grubu arasında diyabetik retinopati açısından anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bazı çalışmalar proteinüriyi azalttığını belirtse de 

albuminüriyi düzeltmede intensif medikal tedavi alanlarla 

kıyaslandığında etkisi olmadığı gösterilmiştir (Philip et al., 2017). 

Diyabetik nöropati ile ilgili yapılan DiaSurg 1 çalışmasında BC’nin 

semptomatik nöropatisi olan diyabetik hastaların %67 sinde anlamlı 

iyileşme sağladığı bulunmuştur (Beat et al., 2013). 
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Bariyatrik cerrahinin diyabet remisyonu ve komplikasyolarına 

etkisinin yanında uzun vadede beslenme yetersizlikleri, osteoporoz, 

kemik kırıkları ve hiperinsülinemik hipoglisemi gibi risklerin 

bulunduğu da akılda tutulmalı ve bunların her bir hasta için metabolik 

faydalarla birlikte dikkatlice dengelenmesi ve değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Sidra & Singeeta, 2016). 

6. SEÇİLEN CERRAHİ YÖNTEMİN DİYABET 

REMİSYONUNA ETKİSİ 

Bariyatrik cerrahide, emilim bozucu, hacim küçültücü veya her iki 

etkinin birlikte görüldüğü farklı yöntemler mevcuttur. Tüm 

yöntemlerin ortak ve en önemli etkisi cerrahi işlem sonrası ortaya 

çıkan kilo kaybıdır. 26 çalışmanın değerlendirildiği bir meta analizde, 

BC sonrası vücut kitle indeksinde 13.4 kg/m², açlık kan şekerinde 59.7 

mg/dl ve glikolize hemoglobinde %1.8 azalma görüldüğü izlenmiştir. 

Diyabet, hastaların %89.2'sinde düzelmiş veya remisyondaydı. Kilo 

kaybı ve diyabet remisyonu, biliopankreatik diversiyon/duodenal 

switch uygulanan hastalarda en fazla, bunu gastrik bypass, sleeve 

gastrektomi ve ayarlanabilir gastrik bantlamanın izlediği gözlenmiştir 

(Jiajie et al., 2015).  

2010 obez hasta ve 2037 obez kontrol grubunun dahil edildiği İsveç 

Obezite Çalışması ilk uzun süreli prospektif kontrollü çalışmadır. 

Hastalara RYGB , ayarlanabilir gastrik bantlama (AGB) ve vertikal 

bant gastroplasti (VBG) uygulanmıştır. 2, 10, 15 ve 20 yıl sonra vücut 

ağırlığındaki ortalama değişiklikler cerrahi grubunda sırasıyla -%23, -
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%17, -%16 ve -%18 ve kontrol grubunda sırasıyla %0, %1, -%1 ve -

%1 saptanmıştır. Bir-iki yıl sonra ortalama kilo kaybı RYGB’de %32 

± 8, VBG’de %25±9 ve AGB’de %20±10 olarak bulunmuştur. 

İlerleyen yıllarda tüm cerrahi gruplarda kilo artışı görülmüştür. Kilo 

artışı özellikle cerrahiden sonraki 8-10. yıllarda belirgindir. 

Cerrahiden on yıl sonra kilo kaybı RYGB’de %25±11, VBG’de 

%16±11 ve AGB’de %14±14 iken 15 yıl sonra ise kilo kaybı 

RYGB’de % 27±12, VBG’de %18±11 ve AGB’de %13±14 olarak 

bulunmuştur (Sjöström, 2013). 

29 çalışmanın dahil edildiği bir analizde remisyon oranları gastrik 

bypass için %60.4 ve gastrik band için %22.7 bulunmuştur. Gastrik 

bypass yönteminin, uzun süreli kilo kaybı, tip 2 diyabet kontrolü ve 

remisyon, hipertansiyon ve hiperlipidemi için daha etkili bulunduğu 

belirtilmiştir (Nancy et al., 2014). Toplam 865 hastayı kapsayan 

10'dan fazla yayını tarif eden dokuz randomize kontrollü çalışmanın 

analiz edildiği meta-anlizde Laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass 

(LRYGB) ve laparoskopik vertikal sleeve gastrektomi (LVSG) 

karşılaştırılmıştır. LVSG için on iki aylık aşırı kilo kaybı %69,7 ile 

%83 arasında, LRYGB için ise %60,5 ile %86,4 arasında değişmiştir. 

Bir dizi çalışma, %1.4 ile %4.2 arasında değişen postoperatif takibin 

ikinci ve üçüncü yılları arasında yavaş kilo alımı bildirmiştir. Bu 

eğilimin her iki prosedür için ameliyat sonrası 5 yıla kadar  (%8 - %10 

) devam ettiği görülmüştür. Analiz sonucunda LRYGB yönteminin 

biraz daha fazla kilo kaybı sağladığı, her iki prosedürü takiben 
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postoperatif ilk yıldan sonra yavaş kilo tekrarı görüldüğü bildirilmiştir 

(Emma et al., 2017). 

7. SONUÇ 

Obezite tüm dünyada giderek daha fazla görülürken, bir çok hastalığın 

hem görülme sıklığını hem seyrini etkileyerek morbidite ve mortalite 

oranlarının artmasına neden olmaktadır. Obezite artışı ile paralel 

olarak DM sıklığı da artmaya devam etmekte ve tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmelidir. 

Uzun yıllardır kullanılan diyet ve egzersiz içeren yaşam tarzı 

değişikliği ve farmakoterapi ile yanıt alınamayan hastalarda son 

yıllarda uygulaması giderek artan bariyatrik cerrahi yöntemlerinin 

güvenli ve tedavi etkin bir seçenek olduğu ortaya konulmuştur. 

Önemli oranda kilo kaybı sağlaması diyabetik obez hastalar için kan 

şekeri regülasyonunun sağlanması için oldukça önemlidir. Ayrıca 

bariyatirk cerrahinin, sadece kilo kaybı ile değil farklı mekanizmalar 

ile de diyabet regülasyonunun sağlanmasına katkı sunduğu çok sayıda 

çalışma ile gösterilmiştir. 

Diyabet remisyonu ile birlikte diyabetin mikrovasküler ve 

makrovasküler komplikasyonları üzerine de olumlu etkisi kanıtlanmış 

olan bariyatrik cerrahi yöntemlerinin tamamında bu etki kontrol 

gruplarına göre belirgin olarak görülmekle birlikte yöntemler 

içerisinde Roux-en-Y gastrik bypass yönteminin sonuçları daha iyi 

bulunmuştur. Tüm yöntemlerde yıllar içerisinde kilo artışının 
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gözlemlenmesi, cerrahi sonrası yakın takibin ve beslenme önerilerine 

uyulmasının önemini bir kez daha göstermiştir. 

Giderek artan obezite ve diyabete karşı ülke çapında uygulanacak 

programlar hayata geçirilmelidir. Etkisi ispatlanmış olan bariyatrik 

cerrahinin komplikasyonlarını azaltmak ve yıllar içinde azalan kilo 

kaybının önlenmesi için doğru hasta seçimi ve bölümler arası 

koordinasyonun sağlandığı multidisipliner yaklaşım oldukça 

önemlidir. Diyabet remisyon mekanizmalarının daha iyi anlaşılması 

ve yıllar içindeki etkinin devamın sağlanabilmesi için  uzun süreli 

takipli randomize çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.        
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GİRİŞ 

Obezite sıklığı günümüzde giderek artmaktadır. Son veriler dünya 

üzerinde 2025 yılına kadar obezite prevalansının erkeklerde %18'e 

ulaşacağını ve kadınlarda %21'i geçeceğini öngörmektedir (di Cesare 

et al., 2016). Obezite, Amerika Birleşik Devletleri'nde önlenebilir 

ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir (Mokdad et al., 2004). ve kalp 

hastalığı, inme, tip 2 diyabet, osteoartrit ve belirli kanser türleri ile 

ilişkilidir. Ayrıca obezitesi olan kişilerin sağlık bakım maliyetleri, 

normal kilolu olanlardan %42 daha yüksektir (Finkelstein et al., 

2009). Hızla artan prevalans ve finansal sonuçlar göz önüne 

alındığında, obezitede etkin tedavi seçenekleri giderek daha önemli 

hale gelmektedir. 

Yeme davranışını düzenlemede birçok beyin bölgesi görev alır. 

Hipotalamik çekirdekler enerji homeostazından sorumluyken, limbik 

ve kortikal yapılar ödül mekanizması üzerinden homeostatik olmayan 

yiyecek arayışında önemli yere sahiptir. Homeostatik veya ödül 

devrelerinin nöral aktivitesindeki dengenin bozulması düzensiz yeme 

davranışında rol oynar (Michaud et al., 2017). 

Obezite tedavisi temel olarak davranışsal ve farmakolojik 

yaklaşımlardan oluşur, ancak bunların çoğu zaman etkisiz olduğu 

görülür. Şiddetli obezitede bir diğer seçenek olan bariatrik cerrahi 

sonrası hastaların %40'ında uzun vadede önemli kilo artışı veya ilişkili 

metabolik sendrom gelişimi görülür (Christou et al., 2006; Göbel et 
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al., 2017). Bu durum obezitede yeni tedavi araştırmalarını gerekli 

kılmaktadır.  

Nöromodülasyon, belirli biyolojik fonksiyonları geliştirmek için 

çeşitli yollarla sinir sistemindeki elektriksel veya kimyasal aktiviteyi 

değiştirdiği ve gıda alımı ile ilişkili homeostatik ve ödül yollarını 

etkilemek için merkezi veya periferik otonom sinir süreçlerini 

uyarabildiği veya inhibe edebildiği için bu alanda ihtiyaç duyulan yeni 

bir terapötik yaklaşımı temsil etmektedir (Lowe et al., 2019). 

Nöromodülasyon teknikleri, transkraniyal manyetik stimülasyon 

(TMS), transkraniyal doğru akım stimülasyonu (tDAS) ve 

transkutanöz vagal sinir stimülasyonu (tVSS) gibi non-invaziv veya 

derin beyin stimülasyonu (DBS), invaziv vagus sinir stimülasyonu 

(iVSS) ve vagal sinir blokaj tedavisi (vBloc) gibi invaziv  teknikler 

olabilir. 

1. NON-İNVAZİV NÖROMODÜLASYON 

1.1.Transkranial Magnetik Stimülasyon(TMS) 

Transkranial Magnetik Stimülasyon (TMS) ile kafa derisi üzerine 

yerleştirilen bir bobin tarafından elektromanyetik alan oluşturulur. Bu 

da beyinde bir elektrik akımı üretir (Barker, 1991). Çoklu seanslar 

şeklinde uygulanabilir. Tekrarlı TMS uzun dönemde kortikal 

eksitabiliteyi arttırmak amacıyla son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. 

Tüm invaziv olmayan nöromodülasyon yaklaşımlarında olduğu gibi 

TMS yalnızca yüzeysel kortikal hedeflere uygulanabilir (Göbel et al., 

2017). 
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Birçok çalışma, dorsolateral prefrontal korteks (dlPFC)' e uygulanan 

yüksek frekanslı TMS'nin, yalnızca sigara(Johann et al., 2003) ve 

kokaine(Camprodon et al., 2007)subjektif isteği değil, aynı zamanda 

aktif içicilerde sigara kullanımını(Eichhammer et al., 2003) da etkili 

bir şekilde azalttığını göstermiştir. Madde ve yeme bağımlılığının 

ortak nörobiyolojik substratları olduğunu ortaya koyan(Hall et al., 

2018; Lapenta et al., 2018) ve bu sayede yeme davranışını kontrol 

etmede invaziv olmayan beyin stimülasyonunun potansiyel bir rolü 

olduğunu öne süren çalışmaların sayısı giderek artmaktadır (Dendy et 

al., 2019). 

5 hafta boyunca, haftada 3 seans bilateral dlPFC'yi hedefleyen yüksek 

frekanslı TMS'nin değerlendirildiği 11 obez katılımcıdan oluşan bir 

kohortta, gıda isteklerinde ve kilo miktarında anlamlı düşüşlere yol 

açtığı saptandı. Bu etkinin 9 hafta boyunca korunduğu ve hem 

inhibitör düşük frekanslı TMS hem de plasebo ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu kanıtlandı (Lee et al., 2018). 

TMS güvenli kabul edilse de, hastalar yaygın olarak hafif baş ağrıları, 

stimülasyon bölgesinde ağrı, boyun ağrısı ve baş dönmesi gibi rahatsız 

edici yan etkiler bildirmiştir. Seanslar sırasında senkop atakları, mani 

ve nöbetler dahil olmak üzere nadir fakat daha ciddi yan etkiler de 

meydana gelmiştir (Loo et al., 2008; Rossi et al., 2009). 
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1.2.Transkranial Doğru Akım Stimülasyon(tDAS) 

Transkranial Doğru Akım Stimülasyonunda (tDAS) kafa derisine 

yerleştirilen tuzlu suya batırılmış bir anot ve katot aracılığıyla hafif 

şiddette doğru akım (1-2 mA) uygulanır. Nöronal istirahat membran 

potansiyelini değiştirerek ve sinaptik aktiviteyi modüle ederek etki 

ettiği düşünülür (Stagg & Nitsche, 2011).  

dlPFC üzerindeki anodal tDAS'nin yemek yeme isteğini azalttığı ve 

tDAS; egzersiz ile birleştirildiğinde etkisinin arttığı izlenmiştir 

(Montenegro et al., 2012). Başka bir çalışmada ise katodal tDAS ile 

karşılaştırıldığında anodal tDAS sonrası anlamlı kilo kaybı 

bildirilmiştir (Gluck et al., 2015). TMS'den farklı olarak, tDAS'den 

kaynaklanan riskler ve yan etkiler minimumdur (Gandiga et al., 2006; 

Iyer et al., 2005) ve bu nedenle diğer nöromodülasyon teknikleri ile 

karşılaştırıldığında yeme davranışıyla ilgili çalışmalarda daha yaygın 

olarak kullanılmıştır. Birçok çalışma prefrontal korteksin aktivitesini 

değiştirmek ve yiyecek alımını ve kiloyu azaltmak için yararlı bir araç 

olarak tDAS'yi desteklemektedir (Fregni et al., 2008; Goldman et al., 

2011; Heinitz et al., 2017; Kekic et al., 2014). 

1.3.Transkutanöz Vagal Sinir Stimülasyonu (tVSS) 

Vagus siniri obezite tedavisinde bir diğer hedef alanıdır. Vagal sinir, 

mideden çok sayıda afferent nöron alır ve beyine midede gıda varlığı 

ile ilgili bilgi taşır ve sonuçta tokluk hissi oluşturur (Page et al., 2012).  
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Vagal sinirin non-invaziv olarak stimüle edildiği transkutanöz vagus 

sinir stimülasyonu (tVSS) diğer bir tedavi seçeneği olarak 

araştırılmaktadır(Göbel et al., 2017). Vagal sinire uzanan afferentleri 

toplayan T6 dermatomunun transkutanöz olarak uyarılması ile test 

edilen tVSS sonrası iştah azalması ve kilo kaybı izlenmiştir (Ruiz-

Tovar et al., 2014; Ruiz-Tovar & Llavero, 2016) .  

2. İNVAZİV NÖROMODÜLASYON 

Non-invaziv nöromodülasyonun yalnızca kortikal bölgeleri 

hedefleyebilmesine rağmen, invaziv nöromodülasyonla daha derin 

beyin bölgelerine erişilebilir.  

2.1. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) 

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), iki bipolar elektrodun belirli beyin 

bölgelerine yerleştirildiği ve daha sonra implante edilmiş jeneratörler 

aracılığıyla uyarıldığı bir beyin cerrahisi prosedürüdür. Stimülasyon 

parametreleri, hedeflenen beyin bölgesine, ilgili bozukluğa ve klinik 

cevaba göre özel olarak ayarlanabilir ve etkileri tamamen geri 

dönüşümlüdür (McIntyre et al., 2004).  

DBS, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket 

bozukluklarının yanı sıra depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk 

gibi nöropsikiyatrik bozukluklarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

İlaca dirençli epilepsi, şizofreni ve Tourette sendromu kullanıldığı 

diğer klinik alanlar olup alkol, nikotin ve eroin bağımlılığı gibi 
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bağımlılık bozukluklarında kullanımı araştırılmaktadır (Kuhn et al., 

2009, 2014). 

Beynin farklı bölümleri motivasyonu, istemli kontrolü, hafızayı ve 

bağımlılığı düzenler. DBS ile obezite tedavisinde, aşırı yeme 

davranışının birçok yönü hedeflenebilir. Bu nedenle metabolizmayı 

artırmak, yeme zevkini/bağımlılığını azaltmak, bireyin istemli 

kontrolünü etkilemek gibi hangi aşamalara müdahale edileceğine 

karar vermek önemlidir (Lee et al., 2018). 

Hipotalamus ve nükleus akumbens (NAc); çeşitli hayvan ve insan 

çalışmalarından edinilen bilgiler ışığında, aşırı gıda tüketimi ile ilişkili 

olan ve dolayısıyla obezite için nörobiyolojik potansiyel hedef olarak 

varsayılan alanlardır. Bu bölgeler sırasıyla enerji homeostazı ve ödül 

işleme merkezidir (Kumar et al., 2015). 

Ventromedial hipotalamus (VMH) "doyma merkezi", lateral 

hipotalamus (LH) ise gıda alımını teşvik eden bir "iştah merkezi" 

olarak hareket eder (Carmel, 1980). Yüksek frekansların (180–200 

Hz) inhibitör, düşük frekansların (50–100 Hz) uyarıcı bir etki 

gösterdiği bilinmektedir (Halpern et al., 2008). Spesifik olarak, LH 

yüksek frekanslı stimülasyonunun kemirgen ve primatlarda 

beslenmeyi azalttığı ve sürekli kilo kaybı sağladığı gösterilirken düşük 

frekanslı stimülasyonu beslenmeyi arttırır (Delgado & Anand, 1953; 

Folkow & Rubinstein, 1965; Herberg & Blundell, 1967; Sani et al., 

2007; Takaki et al., 1992). VMH hedeflendiğinde yüksek frekanslı 

stimülasyon kemirgen ve primat modellerinde kilo alımına neden 



123 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

olurken, (Brobeck, 1946; Laćan et al., 2008) düşük frekanslı 

stimülasyon ise kilo kaybını teşvik eder (Melega et al., 2012).  

DBS ile LH' yi hedefleyen bir çalışmada, obezitesi olan hastalarda 

DBS sonrası metabolik hızın arttığı ve 2,5 yıllık takipte ciddi bir yan 

etki olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca her ne kadar hareket bozukluğu 

DBS cerrahisinden elde edilen standart ayarlar kullanılarak 

programlandığında önemli bir kilo kaybı görülmese de istirahat 

metabolizma hızını arttırdığı görülen ayarlara programlandıktan sonra, 

üç hastanın ikisinde anlamlı kilo kaybı olduğu izlenmiştir (Whiting et 

al., 2013). Şiddetli obezitesi ve tedaviye dirençli depresyonu 

nedeniyle NAc'yi hedeflenen bir hastada önemli derecede kilo kaybı 

izlenmiştir ve bu da DBS'nin NAc üzerine potansiyel faydası 

olduğunu düşündürmüştür (Tronnier et al., 2018). Kraniyofarenjioma 

operasyonuna sekonder hipotalamik obezitesi gelişen bir hastaya NAc 

DBS uygulandıktan sonra hastada kilo kaybı gözlenmiş ve 

elektrotların kapalı olduğu dönemlerde hastanın yeme isteğinin arttığı 

bildirilmiştir (Harat et al., 2016).  

DBS’ye sekonder hafif komplikasyonlar % 41.6 oranında görülen cilt 

enfeksiyonu, uykuya dalma güçlüğü, mide bulantısı ve anksiyetedir. 

Orta derecede yan etkiler manik semptomlar, elektrot kırılması, ve 

nöbet geçirme gibi yan etkilerdir ve insidansı %33 saptanmıştır 

(Contreras López et al., 2022). Bunlara ek olarak intrakraniyal 

kanama, iskemik inme, venöz hava embolisi gibi yan etkiler de 

görülebilir (Dendy et al., 2019). Genel olarak obezite tedavisinde DBS 

deneyimi oldukça sınırlıdır. DBS'nin uygulama yeri veya ideal 
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stimülasyon parametreleri dahil olmak üzere çeşitli klinik yönler hala 

belirsizdir. Ayrıca DBS'nin obezitenin genetik formları üzerinde 

çalışıp çalışmayacağı da henüz bilinmemektedir (Franco et al., 2016). 

Bu nedenle ileri klinik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2.İnvaziv Vagal Sinir Stimülasyonu (iVSS) 

Epilepsi ve depresyon tedavisi için FDA onaylı olan invaziv vagal 

sinir stimülasyonunun (iVSS) yakın zamanda obezite için potansiyel 

bir tedavi olabileceği düşünülmüştür. Obezitede vagus siniri sinyali 

azalır, bu da tokluğun azalmasına neden olur. Gıda alımı üzerindeki 

etkileri belirsiz olsa da, iVSS'nin tokluğu artırarak obezitesi olan 

bireylerde fayda sağlama potansiyeline sahip olduğu bildirilmiştir 

(Pelot & Grill, 2018; Val-Laillet et al., 2015). iVSS sistemi; sol 

klavikula altına veya bazen aksillaya subkutan olarak implante edilen 

bir pilden (pulse generator) ve sol vagal sinirin etrafına yerleştirilen 

sarmal yapılı bipolar stimüle edici bir elektrottan oluşmaktadır (Ergün 

et al., 2021). Epilepsi veya depresyon tedavisi gören hastalarda iVSS 

ile yapılan bir çalışmada, zayıf bireylerde kalori alımının azaldığı, 

ancak obezitesi olan bireylerde değişiklik gözlenmediği bildirilmiştir 

(Bodenlos et al., 2014). Hiperfaji ile karakterize genetik bir bozukluk 

olan Prader-Willi Sendromlu 3 hastada yürütülen küçük bir çalışmada, 

bir hastada vücut ağırlığında yavaş bir düşüş izlenirken diğer iki 

hastada iVSS’yi takiben herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir 

(Manning et al., 2016) . Özetle literatüre bakıldığında iVSS'nin 

insanlarda kilo kaybı üzerindeki etkileri tartışmalıdır, bunun nedeni 
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işlemin yöntem, sıklık, lokasyon, stimülasyon süresi ve elektrot 

tasarımlarındaki farklılıklar olabilir (Pelot & Grill, 2018). 

2.3.Vagal Sinir Blokaj Tedavisi (vBloc) 

Vagal sinir blokaj tedavisi (vBloc), gastroözofageal bileşkede disseke 

edilen ön ve arka vagus sinir gövdelerine elektrotların yerleştirildiği 

ve göğüs yan tarafına subkutan olarak yerleştirilen, şarj edilebilir bir 

nöroregülatör aracılığıyla düşük enerjili, yüksek frekanslı elektrik 

darbelerinin gönderildiği, laparoskopik bir intraabdominal 

prosedürdür. vBloc'un kilo kaybını sağlamada kesin mekanizması 

bilinmemekle birlikte, hem afferent hem de efferent vagal sinyallerin 

bloke edilmesinin açlık ve tokluk dengesinde değişikliklere yol 

açtığına inanılmaktadır. Obezitesi olan 239 denekten oluşan bir 

randomize kontrollü çalışmada aktif vBloc tedavisi 12 ayda plaseboya 

kıyasla ortalama %9,2'ye karşı %6,0 kilo kaybına yol açmıştır 

(Ikramuddin et al., 2014). vBloc obezitenin uzun süreli tedavisi için 

FDA tarafından onaylanmıştır. 
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GİRİŞ 

Morbid obezite prevalansı dünya çapında arttıkça, daha fazla sayıda 

kişi bariatrik cerrahi (BC) operasyonu geçirmektedir. BC' de dünya 

çapında dramatik bir artış mevcuttur, bunun bir sonucu olarak da 

bariatrik prosedürlerin nörolojik komplikasyonları giderek daha sık 

bildirilmektedir. Son dönemde yapılan çalışmalar nörolojik 

komplikasyonların hastaların % 9‘unda görüldüğünü ve bu 

komplikasyonların % 75’inin periferik sinir sistemi komplikasyonları 

olduğunu göstermiştir (Goodman, 2015).  

Nörolojik komplikasyonlar mekanik veya inflamatuar 

mekanizmalardan kaynaklanabilir, ancak daha sık olarak altta yatan 

neden beslenme yetersizlikleridir (Krispel et al., 2011; Levin et al., 

2015). Mekanik komplikasyonlar kilo kaybı sonrası periferik sinirlerin 

basıya açık hale gelmesi sonucu oluşur. BC ile ilişkili nörolojik 

komplikasyonları olan hastalardan alınan sinir biyopsilerinde 

inflamatuar değişiklikler izlenmiştir. Ayrıca beyin omurilik sıvısında 

(BOS) immünglobülin G sentezi saptanmıştır. Bunun sonucu olarak 

beslenme yetersizliklerinin, hızlı kilo kaybı ile birlikte inflamasyonu 

ve nöropatinin immün mekanizmalarını indüklediği düşünülmüştür 

(Thaisetthawatkul et al., 2004; Koffman et al., 2006; Juhasz-Pocsine 

et al., 2007). BC; gıda alımının kısıtlanması ve emilimin azalması 

yolu ile nutrisyonel yetersizliğe yol açmaktadır. Bunlardan gastrik 

bandlama ile vertikal bandlama yöntemleri gıda alımının kısıtlanması 

yoluyla etki ederken, “Roux-en-Y” gastrik by-pass ve bilio-pankreatik 

diversiyon-duodenal “switch” prosedürleri ise hem gıda alımının 
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kısıtlanması hem de emilimin azalması yoluyla etkinliğini gösterir. 

Son iki girişim ince bağırsağın büyük bir bölümünü devre dışı 

bıraktığından daha sık vitamin ve mikronutrisyon yetersizliklerine yol 

açar. BC sonrası dönemde; hastaların %25'inde kobalamin (B12 

vitamini), %20'sinde folat (B9 vitamini) ve %1'inde tiamin (B1 

vitamini) eksikliği tanımlanmıştır. Nörolojik belirtilere yol açabilecek 

diğer nutrisyon bozuklukları bakır, E ve D vitamini, niasin (B3 

vitamini), piridoksin (B6 vitamini) eksikliğidir (Goodman, 2015). 

Bu bölümde BC sonrası görülen nörolojik yan etkilere değinilecektir.  

1. ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR 

BC sonrası 1 yıldan daha kısa sürede ortaya çıkan komplikasyonlardır.  

1.1. Periferik Sinir ve Kas Hasarı 

BC esnasında ekartasyon, traksiyon, kötü pozisyon ve arteryel 

katetetere sekonder olarak kompresyon nöropatileri görülebilir. Yine 

operasyonu takiben, kilo kaybı meydana geldikçe, daha önce siniri 

çevreleyen yağ dokunun kaybına bağlı olarak periferik sinirler basıya 

açık hale gelebilir. Ulnar, median, femoral ve peroneal sinir felçlerinin 

tümü bariatrik cerrahinin komplikasyonları olarak tanımlanmıştır. 

Lumbosakral ve brakiyal pleksopatiler de oluşabilir. Bu nedenle 

cerrahi esnasında sinir hasarını önlemek için dikkatli pozisyon 

verilmelidir (Goodman, 2015). Meralgia parestetika, lateral femoral 

kutanöz sinirin kasık düzeyinde bası altında kalması sonucunda ortaya 

çıkan uyluk ön ve lateral yüzünde ağrı, parestezi ve hassasiyetle 
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karakterize bir durumdur. Genelde kendiliğinden düzelen bu durum 

BC sonrası görülebilmektedir (Thaisetthawatkul et al., 2004).  

BC esnasında vagal sinir yaralanması meydana gelebilir ve bu da 

bulantı ve kusmaya neden olabilen motilite azalmasına yol açar. 

Reinnervasyon kendiliğinden ortaya çıkabilir. Vazovagal yanıtla 

sonuçlanan aşırı vagal stimülasyon ve bunun sonucu olarak ölümcül 

aritmi de bildirilmiştir (Shafi et al., 2007; Cubattoli et al., 2009). 

BC operasyonu sırasında ölümcül olabilen rabdomiyoliz gelişebilir. 

Rabdomiyoliz için risk faktörleri arasında uzun süreli cerrahi, erkek 

cinsiyet, obezite ve hastanın operasyon anındaki pozisyonu yer alır 

(Biswas et al., 1997). 

1.2. Ensefalopati  

Genellikle birkaç hafta ile birkaç ay içinde görülebilen, sıklıkla tiamin 

(B1 vitamini) eksikliği ile ilişkili akut bir komplikasyondur (Koffman 

et al., 2006). Tiamin sinir hücresinde enerji üretimi ve miyelin yapımı 

için gereklidir ve eksikliğinde laktik asidoz, oksijen alımında azalma 

ve transketolaz aktivitesinde depresyon görülür. Sonuçta 

mitokondriyel metabolizma ve tiamin bağımlı enzim aktivitesi 

etkilenerek seçici nöronal hücre ölümü meydana gelir (Dreyfus and 

Victor, 1961; Ke et al., 2003; Sechi and Serra, 2007; Sechi, 2008). 

Wernicke ensefalopatisi (WE) ve Korsakoff sendromu (KS), tiamin 

eksikliğinden kaynaklanan sırasıyla akut ve kronik nöropsikiyatrik 

hastalıklardır. WE oftalmoparezi, nistagmus, ataksi ve konfuzyonel 
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durum ile karakterize bir tablodur. Bulgular farklı zamanlarda, farklı 

şiddet ve kombinasyonlarda ortaya çıkabilir. Hipotermi, vestibüler 

disfonksiyon, oküler anomaliler ve üriner inkontinans da bildirilmiştir. 

Tedavi edilmeyen WE ölüme yol açabilir veya kronikleşerek KS 

olarak bilinen konfobulasyonlarla seyreden, anterograd ve retrograd 

amnezinin eşlik ettiği zihinsel bir işlev bozukluğuna dönüşebilir. 

BC'den 6 hafta sonra tiamin eksikliği bildirilmiştir. Genellikle haftalar 

öncesinde kusma şikayeti gözlenir. WE tipik olarak uzamış kusmadan 

sonra izlenir ancak bazen artan alkol alımı veya vitamin takviyesi 

uyumsuzluğu nedeniyle de ortaya çıkabilir. Serum tiamin düzeyi 

bakılması klinik olarak WE şüphesini doğrular. Tiamine bağımlı bir 

enzim olan eritrosit transketolaz aktivitesinin ölçülmesi tanıya 

yardımcı olur. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) bilateral 

dorsomedial talamus, hipotalamus, mezensefalik tektum ve 

periakuaduktal gri maddede Flair, diffüzyon ve T2 ağırlıklı 

sekanslarda hiperintens lezyonlar görülebilir. Talamik ve hipotalamik 

lezyonlar kontrast tutabilir. Anterior talamus, periakuaduktal bölge ve 

mamiller cisimde kanama odakları izlenebilir. MRG’nin sensitivitesi 

%53 ve spesifitesi %93 olmakla birlikte WE tanısı klinik bulgular ve 

parenteral tiamine dramatik yanıt alınması ile konur (Antunez et al., 

1998; Zhong et al., 2005; White et al., 2005; Zuccoli et al., 2007). 

Tedavi 3 gün boyunca günde üç kez intravenöz (IV) 500 mg, ardından 

iyileşene kadar günde 250 mg IV tiamin uygulamasından oluşur. Bunu 

günde 50-100 mg'lık bir oral doz izlemelidir. BC sonrası tekrarlayan 

postoperatif kusması olan hastalara günde bir kez 250 mg 
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intramusküler (IM) profilaktik tiamin takviyesi önerilmelidir (Sechi 

and Serra, 2007; Sechi, 2008). 

Erken tanı konursa tedaviden 3 ila 6 ay sonra iyileşme olabilir. 

Sıklıkla kronik nörolojik sekeller izlenir. Oftalmopleji genellikle 

birkaç saat içinde düzelirken konfüzyon halinin düzelmesi günler 

alabilir. Bilişsel işlev bozukluğu kalıcı olabilir. Kalıcı olabilen diğer 

bulgular tipik olarak nistagmus, yürüyüş ataksisi ve Korsakoff 

sendromudur (Landais, 2014). 

Kısa barsak sendromu ve jejunoileostomiyi takiben gelişen D-laktik 

asidozda letarji, konfüzyon, davranış değişiklikleri, ataksi ve 

güçsüzlük ile karakterize epizodik ensefalopati tablosu görülebilir. 

Karbonhidrat malabsorpsiyonu ve D-laktik asit üreten tipte kolonik 

bakteri florası varlığında, büyük miktarlarda karbonhidrat alımı 

sonrası azalmış kolon motilitesinin de etkisiyle, kolondaki besinler 

bakteriyel fermentasyona uğrar ve fizyolojik D-laktat metabolizması 

bozulur. D-laktik asidozun klinik görünümü, ensefalopati ve 

metabolik asidoz atakları ile karakterizedir. İdrarda, kanda ve dışkıda 

yüksek D-laktat düzeyi saptanabilir. Acil tedavi, oral beslenmenin 

kesilerek intravenöz beslenmeye geçilmesidir. Uzun vadede 

karbonhidrat kısıtlanmalı ve emilemeyen antibiyotiklerle bağırsak 

florası baskılanmalıdır (Thurn, 1985; Kadakia, 1995; Kowlgi and 

Chhabra, 2015). 

 

 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 144 

1.3. Akut Poliradikülonöropati 

BC’nin çok nadir bir komplikasyonu olarak Guillain-Barre Sendromu 

(GBS) benzeri hızlı ilerleyen nöropati tablosu tanımlanmıştır. BC’den 

birkaç hafta ile birkaç ay sonra görülebilir. Alt ekstremitelerde 

başlayan ağrıyı gövdeye doğru ilerleyen, el ve ayaklarda assendan 

paralizi izler. Ataksi, arefleksi ve vibrasyon duyusunda kayıp görülür. 

Beyin-omurilik sıvısında (BOS) protein düzeyi GBS’ nin aksine 

normaldir. EMG ile tanı doğrulanır, çoğunlukla alt ekstremitelerde 

belirgin aksonal tipte sensörimotor poliradikülonöropati saptanır. 

Parenteral tiamin (günde 100 mg) tedavisi semptomları iyileştirir. 

İntravenöz immünoglobulinler tedavide kullanılabilir 

(Thaisetthawatkul et al., 2004; Koffman et al., 2006; Philippi, 2011).  

2. GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLAR 

2.1. Optik Nöropati  

Bakır, karoten ve B12 eksiklikleri ile ilişkili olarak, BC’den 1.5 ila 3 

yıl sonra unilateral veya bilateral optik nöropati vakaları bildirilmiştir 

(Juhasz-Pocsine et al., 2007; Naismith et al., 2009; Fok et al., 2012). 

Semptomlar santral skotom, bulanık görme ve gece körlüğü şeklinde 

olabilir. Patogenezin demiyelinizasyon ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Zafar and Khatri, 2018). 

BC sonrası çinko eksikliğine bağlı dermatit ve optik nöropati gelişen 

bir vaka da bildirilmiştir (Ramos-Leví et al., 2013). B1, B2 

(riboflavin), B6 (piridoksin), B3 (niasin) ve B9 (folat) vitamini 
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eksiklikleri, BC' yi takiben ortaya çıkabilecek optik nöropatilerin olası 

diğer nedenleridir (Landais, 2014). 

2.2. Miyelopati 

Subakut kombine dejenerasyon ve miyelopati, BC' den yıllar sonra 

çoğunlukla vitamin B12 eksikliğine sekonder ortaya çıkar. Bakır 

eksikliğinin de operasyondan 24 yıl sonra B12 vitamin eksikliğinde 

görülen miyelopatiye benzer klinik oluşturduğu bildirilmiştir (Juhasz-

Pocsine et al., 2007). Vitamin E (tokoferol), piridoksin (B6) ve folat 

(B9) eksiklikleri de miyelopati ile ilişkilendirilmiştir (Koffman et al., 

2006; Matrana and Davis, 2009; Becker et al., 2012). Miyelopati, 

diğer nörolojik komplikasyonlara kıyasla daha nadir gözlenmektedir. 

Klinikte yürüme ataksisi, bacaklarda spastisite, paresteziler, 

propriosepsiyon ve vibrasyon duyusu kaybı, üriner inkontinans 

görülür. MRG’ de T2 ağırlıklı serilerde spinal kordda hiperintens 

lezyonlar izlenir. Tedavi, beslenme eksikliklerinin oral veya parenteral 

olarak düzeltilmesi ve kalori alımının arttırılmasından oluşur. Bu 

tedaviye rağmen hastaların çoğunda, ortalama 3 yıllık takipten sonra 

yürüme ataksisi nedeniyle kalıcı dizabilite gelişir. Miyelopati BC’nin 

en fazla özürlülüğe neden olan komplikasyonudur (Juhasz-Pocsine et 

al., 2007). 

2.3. Periferik Nöropati 

BC’ye bağlı nörolojik komplikasyonlar arasında en sık görülen 

komplikasyon olan periferik nöropatiler hastaların yaklaşık olarak % 

16’sında görülebilmektedir. Periferik nöropatiler; polinöropati, 
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mononöropati ve radikülopleksonöropati şeklinde 3 farklı paternde 

izlenebilir (Thaisetthawatkul et al., 2004).  

Klinikte  simetrik, distal, ağrılı paresteziler (yanan ayak sendromu), 

iğne batması, sıcaklık ve vibrasyon hissi kaybı, yürüyüş ataksisi 

şeklinde karşımıza çıkan polinöropatiler geç ve yavaş ilerleyen bir 

komplikasyondur. Sıklıkla B1, B3, B6, B9, B12, E, D vitamini ve 

bakır eksikliğine sekonder izlenir (Koffman et al., 2006; Folope et al., 

2007; Matrana and Davis, 2009; Becker et al., 2012). Polinöropatilerin 

risk faktörleri arasında BC sonrası kilo kaybının derecesi, uzamış 

gastrointestinal semptomlar, nutrisyon desteği almamak, azalmış 

serum albumin ve transferrin düzeyleri, hastanede yatış gerektiren 

postoperatif cerrahi komplikasyonlar ve jejuno-ileal bypas gelişimi 

sayılabilir (Thaisetthawatkul et al., 2004). Elektromiyografi (EMG); 

uzunluğa bağımlı, distal, sensorimotor, aksonal tipte polinöropatiyi 

ortaya koyar. Sural sinir biyopsilerinde belirgin dejenerasyon ve 

perivasküler inflamasyon gözlenir. Besin takviyesi ve fizik tedavi 

semptomları kısmen iyileştirebilir (Koffman et al., 2006). 

B9 vitamini eksikliği, periferik nöropatiye ek olarak huzursuz bacak 

sendromuna yol açabilir (Koffman et al., 2006; Becker et al., 2012). 

BC sonrası ince lif nöropatisi de gözlenebilir (Philippi, 2011). 

BC sonrası karpal tünel sendromu en sık gözlenen mononöropatidir, 

bunu ulnar nöropati, radial nöropati, peroneal nöropati ve lateral 

femoral kutanöz (meralgia parestetika) nöropatiler izler. Lumbosakral 
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pleksopatiler daha nadir olarak izlenen periferik nöropati paternidir 

(Thaisetthawatkul et al., 2004; Koffman et al., 2006). 

2.4. Miyopati 

BC’nin nadir komplikasyonlarından olan miyopati genelde düşük 

protein düzeyi, vitamin D ve bakır eksikliği veya hipokalemisi olan 

hastalarda bildirilmiştir. Bu hastalarda tiamin, vitamin E, kalsiyum, 

fosfat ve magnezyum düzeyleri de düşük saptanabilir. Hastalar 

güçsüzlük, çabuk yorulma ve yaygın ağrı şikayetleriyle başvurur. 

EMG, miyopatik bir patern gösterir. Miyopati replasman tedavileri ile 

düzelebilir (Hsia et al., 2001; Koffman et al., 2006; Matrana and 

Davis, 2009; Becker et al., 2012). Brisset ve arkadaşları (2021) 

tarafından; CK değerlerinin normal saptanması, MRG’ de ödem 

izlenmemesi ve biyopside tip 2 kas liflerinin izlenmesi nedeniyle BC 

sonrası gelişen miyopatinin, kas dokusunun geçici bir metabolik 

disfonksiyonu olduğu öne sürülmüştür. 

BC sonrası spontan intrakranial hipotansiyon, nöbet, stroke, santral 

sinir sistemi demiyelinizasyonu gelişen vakalar bildirilmiştir ancak bu 

merkezi sinir sistemi komplikasyonlarının BC ile ilişkisinin ortaya 

konması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (Choi and Scarborough, 

2004; Fragoso et al., 2012; Schievink et al.; 2014). 
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1.GİRİŞ  

Çocuk ve adolesan obezitesi, düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerin yanı 

sıra yüksek gelirli ülkelerden gelen gençleri etkileyen küresel olarak 

yaygın bir sağlık sorunu haline geldi (Abarca-Gómez et al., 2017; Ng 

et al., 2014). Dünya çapında obezite prevalansı yetişkinler, ergenler ve 

çocuklar arasında çok ciddi bir şekilde artmaktadır (Aguilera et al., 

2019). Ek olarak, artan kanıtlar, Amerika ve Avustralya dahil olmak 

üzere birçok ülkede bu yaş grubunda şiddetli veya morbid obezite 

prevalansının arttığını göstermektedir (Garnett, Baur, Jones, & Hardy, 

2016; Skinner, Perrin, & Skelton, 2016; Skinner & Skelton, 2014).  

Çocukluk ve yetişkinlik obezitesi arasındaki bir ilişki, obezitesi olan 

ergenlerin, tedavi edilmezlerse muhtemelen obeziteli yetişkinler 

olacağını düşündürmektedir (Simmonds, Llewellyn, Owen, & 

Woolacott, 2016). Gözlemler ve istatistikler obezitenin yetişkinlerde 

olduğu kadar çocuklarda ve ergenlerde de arttığını göstermektedir. 

Bunun kaygı verici tarafı, obezitenin ruh ve beden sağlığını olumsuz 

etkileyemesinin yanında topluma ekonomik yük getiren bir durum 

olmasıdır. Tüm bu nedenlerle adolesan obezitesinin hem önlenmesi 

hem de tedavisi önemlidir.  

2.ÇOCUK VE ERGENLERDE OBEZİTE TEDAVİSİ 

Vücut kitle indeksi (VKİ) 25'in üzerinde olan kişiler aşırı kilolu, 30'un 

üzerinde olanlar ise obez olarak kabul edilir. Günümüzde obezite 

yüksek oranlara ulaşmıştır ve hastalık sıklığı verilerine göre her yıl 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 156 

 

yaklaşık beş milyon kişi fazla kilolu veya obezite nedeniyle 

ölmektedir (Organization, 2013).  

Ergenlik, belirgin fiziksel, nörogelişimsel, psikolojik ve sosyal 

değişikliklerle ilişkili insan gelişiminin en hızlı aşamalarından biridir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir ergeni, yaşamın ikinci on yılında 

(10–19 yaş) bir kişi olarak tanımlar (Organization, 2014). Ergenlikte 

obezite genellikle psikososyal sıkıntılarla komplike hale gelir ve bir 

dizi başka sağlık sorunuyla ilişkilendirilebilir. Bu yaş grubunda 

meydana gelen normal nörobiyolojik gelişimin de önemli bir etkisi 

vardır (Organization, 2014). Ayrıca, obezitenin sağlıklı bir kiloya 

spontan remisyon oranı düşüktür. Obeziteli ergenlerin en az %90'ı 

genç erişkinlikte fazla kilolu veya obeziteye sahip olacaktır(Gordon-

Larsen, Adair, Nelson, & Popkin, 2004; Patton et al., 2011).  

1980'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı kilolu çocukların 

sayısı iki katına çıkarken, aşırı kilolu ergenlerin sayısı üç katına 

çıkmıştır (Skelton, Cook, Auinger, Klein, & Barlow, 2009). Avrupa 

ülkelerinde bu oran benzerken, gelişmekte olan bir ülke olan 

Tayland'da obez çocuk oranı sadece iki yılda %12'den %15'e 

yükselmiştir (Nagel et al., 2009). Dünyada beş yaşından küçük 22 

milyon çocuğun obez olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de yapılan 

araştırmalar şişmalığın %5, fazla kilonun ise %15 civarında olduğunu 

gösterse de bu rakamlar hızla artmaktadır (Semiz, Özdemir, & 

ÖZDEMİR, 2008). 
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Obezitenin ergenlik dönemindeki yağ birikimi, ateroskleroz ve birçok 

hastalık ile direk ilişkili olduğu görülmüştür (Engin, 2017). Dünyada 

ve ülkemizde obez hastalarda metabolik sendrom, hipertansiyon, 

dislipidemi, tip 2 diyabet ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık 

gelişimi riski ve sıklığı artmıştır. Özellikle oluşturduğu vasküler 

hastalıklar nedeni ile morbidite ve mortalitedeki artışa önemli etkileri 

vardır (Mc Donald et al., 2015; Sanjurjo et al., 2019).  

Obezitenin birinci basamak tedavisi diyet tedavisi olmakla birlikte, 

fiziksel aktivite, davranış değişikliği ve ilaç kullanımını da 

içermektedir. Ancak bu yöntemler her zaman başarılı olmamaktadır. 

Bu tedavilerin başarılı olamadığı durumlarda ise cerrahi tedavi 

seçenekleri gündeme gelmektedir. Obezite için cerrahi tedavinin 

amacı, önemli kilo kaybını sağlamak, böylece yaşam kalitesini 

iyileştirirken obezite ile ilişkili komorbiditelerin insidansını ve 

ilerlemesini azaltmaktır. Bariatrik cerrahinin özellikle genç hastalarda 

uygulanması, obezitenin yaşam boyu süren yıkıcı etkilerinden 

kurtulmak için bir fırsat olacaktır (Lannoo & Dillemans, 2014). 

Obezitenin en etkili ve kalıcı tedavisi olan bariatrik cerrahi, diyabet ve 

kardiyovasküler hastalıklar gibi obezite ile ilişkili komorbiditelerde ve 

obeziteye bağlı mortalitede uygulanmaktadır. Morbid obezite 

hastalarında uzun vadeli en başarılı tedavi yöntemidir (Buchwald et 

al., 2009; Lee et al., 2015). 
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3. BARİATRİK CERRAHİ 

3.1.Tarihçe 

Bariatrik cerrahinin ortaya çıkışı ve gelişim göstermesi 60'lı ve 70'li 

yıllara dayanmaktadır. Konuyla ilgili literatür incelenerek; obezite 

tedavisinde medikal cerrahiye karşı bariatrik cerrahi, obezite 

cerrahisinin etkinlik ve riskleri, obez çocuklar ve ergenler için 

bariatrik cerrahi gibi konularda araştırmalar genellikle son on yılda 

yapılmıştır (Güzel, 2021). 

Tarihsel raporlara bakıldığında obeziteye yönelik cerrahi bir müdahale 

olan obezite cerrahisinin onuncu yüzyılda İspanya'da yapıldığı 

bilinmektedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında literatürde obezite ile 

ilgili müdahaleler nadir de olsa bildirilmiş ve bu konudaki belirsizlik 

1990'lara kadar devam etmiştir. Aslında laparoskopik ameliyatlar 

1960'lı yıllarda yapılmaya başlanmış ve 1990'lı yıllarda rutin olarak 

uygulamaya geçmiştir. Halk sağlığı alanında yapılan çalışmalarda 

obezitede hızlı artış gözlemlendiğinde bu durumla mücadele için 

cerrahi yaklaşımlar devreye girmeye başlamıştır (Baker, 2011; Dietz, 

2015; Tavares, Viveiros, Cidade, & Maciel, 2011).  

Zamanla daha kapsamlı sindirim fizyolojisi bilgisi ile yapılan obezite 

ameliyatlarından kaynaklanan komplikasyonlar azalmış, hastanede 

yatış süreleri kısalmış, iyileşme daha hızlı ve daha az morbidite 

seviyelerine ulaşılmıştır. Bu nedenle, bu artan hasta talebi ile 

sonuçlanmıştır (Buchwald & Oien, 2013; Wittgrove, Clark, & 

Tremblay, 1994). 



159 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

Adolesanlarda etkili obezite tedavisi, VKİ veya kilo sonuçlarında 

azalma, obezite ile ilişkili komplikasyonlarda iyileşme, gelecekteki 

komplikasyon risk belirteçlerinde azalma veya değişen kilo alma 

yörüngesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tanımlanabilir. 2016'da 

yayınlanan sistematik bir gözden geçirme ve meta-regresyon, 

çocuklarda ve ergenlerde kilo kaybının, klinik olarak kilo kaybından 

daha anlamlı olabilecek, olumlu kardiyometabolik sonuçlara (kan 

basıncı ve HDL kolesterol düzeyleri gibi) nasıl dönüştüğünü 

bildirmektedir (Rajjo et al., 2017). 

3.2. Operasyon Temaları 

Bariatrik cerrahinin diyabet, hipertansiyon ve kan lipid profili ile kilo 

kontrolü üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle konsept zamanla 

metabolik cerrahiye dönüşmüştür. 

Analizlerde elde edilen 1990-1999 dönemi stratejik diyagramında 

motor temalar arasında “vertikal bantlı gastroplasti” (VBG) dikkati 

çekmektedir. Bu teknik, günümüzde seyrek olarak uygulanan, ancak 

1980'lerde ve 1990'larda güncel olan bir bariatrik prosedürdür. VBG 

hastalarının büyük bir yüzdesi kronik dönemde yeniden ameliyat 

gerektirdiğinden, günümüzde sınırlı olarak kullanılmaktadır. Bu 

nedenle VBG, 1990-1999 ve 2000-2010 dönemleri için diyagrama 

dahil edilirken, daha sonraki yıllar kullanım sınırlaması nedeniyle 

diyagrama dahil edilmemiştir.  

Bir diğer dikkat çekici tema ise “Roux-en-Y gastrik bypass” (RYGB). 

RYGB prosedürünün tarihi, yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 
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İntestinal obstrüksiyonu olan hastaları tedavi etmek amacıyla 

geliştirilmiştir. İlk bariatrik RYGB ameliyatı 60'lı yılların sonunda 

yapılmıştır. Yıllar içinde değişikliklere uğrayan prosedür, şimdi 

mevcut en iyi kısıtlayıcı ve emici olmayan teknik olarak kabul 

edilmektedir. RYGB, Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi 

Derneği ve Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından kilo verme ameliyatı 

için "altın standart" olarak kabul edilmektedir. Prosedüre olan ilginin 

devam etmesi nedeniyle RYGB, 2000-2010 ve 2010-2020 dönemi 

temalarına da dahil edilmiştir (Güzel, 2021; Iannelli, Frey, & 

Petrucciani, 2020). 

“Biliopankreatik diversiyon” ve “laparoskopik gastrik bypass” 

temaları bu dönemin ilgi gören diğer temalarıdır. Her iki uygulama da 

bariatrik cerrahide önemli yer tutan cerrahi prosedürleri tanımlar. 

Biliopankreatik diversiyon, jejuno-ileal bypass operasyonuna daha 

güvenli bir malabsorptif alternatif olarak tasarlanmıştır. Laparoskopik 

bariatrik cerrahi için göreceli kontrendikasyonlar; aşırı yüksek VKİ 

olan hastalar, daha önce birden fazla üst karın ameliyatı geçirmiş 

hastalar ve daha önce bariatrik cerrahi geçirmiş hastalar. Laparoskopik 

yaklaşımın bir diğer kısıtlılığı, deneyimsiz cerrahlar için zorlu bir 

teknik olması ve bu alanda özel eğitim almamış cerrahlar için uygun 

olmamasıdır (Hess & Hess, 1998; Wittgrove et al., 1994). Tüm bu 

ameliyatlar önemli morbidite ve potansiyel mortalite riskleri 

taşımaktadır. 
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3.3. Bariatrik Cerrahi Endikasyonları ve Kontrendikasyonları 

Ergen metabolik bariatrik cerrahi (MBC) için endikasyonlar şunları 

içerir: 

• Obstrüktif uyku apnesi (apne-hipopne oranı >5), Tip 2 

diyabetes mellitus, alkolsüz steatohepatit, Blount hastalığı, 

femur başı epifiz kayması, gastoözefagiyal reflü hastalığı 

veya hipertansiyon gibi klinik olarak anlamlı komorbid 

durumlarla VKİ ≥35 kg/m2 veya 95. persentilin %120'si; 

veya VKİ ≥40 kg/m2 veya 95. persentilin %140'ı (hangisi 

daha düşükse). 

• Ameliyat öncesi uygulanan medikal tedavilerde başarısızlık,  

• Multidisipliner bir ekip, hasta ve ailesinin, mikro besin 

takviyelerinin tutarlı kullanımı da dahil olmak üzere, 

ameliyat öncesi ve sonrası önerilen tedavilere uyma 

becerisine ve motivasyonuna sahip olup olmadığını da 

değerlendirmelidir.  

• Hastanın psikolojik sağlığının yerinde olması,  

• Aile ve çevre desteğinin olması,  

• Alkol ve madde bağımlılığının olmaması,  

• Hastanın yapılacak uygulama ile ilgili gerekli bilgilere sahibi 

olması; olarak listelenebilir (Sağlam & Güven, 2014).  

Ergen MBC için kontrendikasyonlar şunları içerir: 

• Tıbbi olarak düzeltilebilir bir obezite nedeni 

• Devam eden bir madde bağımlılığı sorunu (önceki yıl içinde) 
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• Ameliyat sonrası diyet ve ilaç rejimlerine uyumu engelleyen 

tıbbi, psikiyatrik, psikososyal veya bilişsel bir durum 

• Prosedürün 12 ila 18 ayı içinde mevcut veya planlanan 

hamilelik  

• Anestezi veya operasyonu engelleyen herhangi kritik bir 

hastalığın varlığı,  

• Tedavi ile kontrol altına alınmamış endokrinolojik hastalık 

varlığı (Cushing sendromu, Hipotiroidizm vb.),  

• Düşük veya yüksek sistemik kan basıncı veya kritik seviyede 

kardiyovasküler hastalık varlığı,  

• Kontrol altında olmayan bulimia nevroza veya diğer yeme 

problemlerinin varlığı, psikolojik dengesizlik 

• Hastalanın ameliyat sonrasında yaşam biçimini 

değiştirmedeki isteksizliği,  

• Ev halkı veya ailenin hastaya desteklememesi, şeklinde 

sıralanabilir (Sabuncu et al., 2017; Schauer & Schirmer, 

2015).  

3.4. Özel Durumlar 

Araştırmalar, Prader-Willi Sendromu, diğer sendromik obezite veya 

hipotalamik obezite gibi özel durumları olan çocuklarda başka 

seçeneklerin olmaması nedeniyle, özellikle komorbiditeler varsa MBC 

düşünülmesi gerektiğini göstermiştir (Pratt et al., 2018). Gelişimsel 

gecikme, otizm spektrum bozukluğu veya sendromik obezite, MBC 

için bir kontrendikasyon olmamalıdır. Multidisipliner ekipler, verilen 

hasta ve bakıcının özel ihtiyaçları ve yetenekleri üzerinde anlaşmalıdır 
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ve gerektiğinde hastane etik kurulunun yardımıyla vaka bazında 

değerlendirilmelidir. 

3.5. Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Türleri  

2013 yılında, MBC uygulanan ergen ve pediatrik hastaların tüm vaka 

serilerini gözden geçiren bir meta-analiz yayınlandı ve 23 çalışmada 

637 adolesan hasta rapor edildi. 2015 yılına kadar, yalnızca >10 hasta 

üzerinde yapılan çalışmalara bakan başka bir meta-analiz, 2655 

benzersiz hasta ile 37 çalışma buldu (Black, White, Viner, & 

Simmons, 2013). Bu veriler, Bariatrik Cerrahi Değerlendirmesi (Teen-

LABS)'nin yakın zamanda yayınlanan 3 yıllık sonuçlarına, 242 

ergenin prospektif gözlemsel çalışmasına ve 2 uzun vadeli (>7 yıl) 

sonuç çalışmasına ek olarak, ergenlerde MBC’nin en az yetişkin 

popülasyondaki kadar etkili ve güvenli olduğunu kesin olarak 

belirtmek için yeterli veri sağlamıştır. Bugün dünya çapında 

yetişkinlerde tercih edilen prosedür vertikal sleeve gastrektomi 

(VSG)'dir. Bu operasyon aynı zamanda ergenlerde en sık yapılan 

operasyondur. 

Ayarlanabilir gastrik bandı (AGB), 2001'de Amerika Birleşik 

Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetişkinler için 

onaylandı ve kısa bir süre sonra ergenlerde resmi olarak incelendi 

(DeMaria et al., 2001). Ancak, FDA onaylı çok kurumlu endüstri 

denemesi 2013 yılında ergenlerde tamamlanmış olmasına rağmen, 

bugüne kadar hiçbir veri yayınlanmamıştır. AGB, şu anda bir 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 164 

 

araştırmanın parçası olmayan 18 yaşından küçük hastalarda FDA 

tarafından onaylanmamıştır.  

RYGB 1960'ların sonundan beri ve 1990'ların başından beri 

laparoskopik olarak uygulanmaktadır. VSG ve RYGB, ergenlerde 

şiddetli obezite için hem güvenli hem de etkili tedaviler olarak kabul 

edilebilir. VSG veya RYGB, VKİ>35 veya >%120'si 95. persentil ve 

komorbiditesi veya VKİ>40 veya >%140'ı 95.persantil olan ergenler 

için düşünülmelidir. Adolesanlarda hangi operasyonun kullanılacağına 

karar verilirken vitamin eksiklikleri, dayanıklılık ve tekrar operasyona 

bağlı komplikasyonların göz önünde bulundurulması öncelikli 

olmalıdır. Biliopankreatik diversiyon (BPD) ve AGB'de yeniden 

operasyon riski diğer 2 operasyona göre önemli ölçüde daha yüksek 

olmasından dolayı daha az tercih edilmişlerdir (Pratt et al., 2018). 

Daha yakın zamanlarda, laparoskopik sleeve gastrektomi cerrahlar 

arasında popülerlik kazanmış ve yetişkinlerde ve ergenlerde en sık 

kullanılan bariatrik prosedür haline gelmiştir (Khaitan & Shea, 2020). 

Yetersiz kilo kaybı veya belirli komorbiditelerin çözümlenmesinde 

başarısızlık olduğunda, AGB veya VSG'nin RYGB'ye dönüştürülmesi 

önerilir; bununla birlikte, kilo verme ilaçlarının eklenmesini de 

denemek mantıklı olabilir. Ayrıca ergenlerin besin takviyesini 

bırakma olasılıkları daha yüksek olduğundan, vitamin seviyesi takibi 

ile yıllık takip tavsiye edilmektedir. Ergenlerin her gün takviye almayı 

hatırlamalarına ve alışmalarına yardımcı olmak için tüm çaba 

gösterilmelidir. 
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Kısa süre önce bildirilen 3 yıllık (Teen-LABS) çalışmasından elde 

edilen 3 yıllık sonuç verileri, MBC geçiren 242 ergenin prospektif çok 

kurumlu gözlemsel bir çalışması, çocuklarda şiddetli obezite 

tedavisinde bir dönüm noktası olduğunu gösterdi (Inge et al., 2016). 

Şiddetli obezite gelişen çocuklarda önleme obezite politikasının temel 

dayanağı olmaya devam ederken, MBC’nin bu çocuklar için güvenli 

ve etkili bir tedavi olduğu ve birinci basamak hekimleri tarafından 

daha kolay düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu fikir birliğine 

dayalı paradigma, yalnızca cerrahi olmayan tedavi modalitelerinin 

uygulanmasıyla (yani diyet, egzersiz ve davranış değişikliği) ilgili 

hayal kırıklığı yaratan sonuçlar bağlamında daha da 

desteklenmektedir. Adolesanlarda şiddetli obezitenin tedavisinde, 

MBC’nin son çare olarak düşünülmemesi gerektiği ve bunun yerine, 

uygun görüldüğünde ve klinik en iyi uygulama kılavuzları dahilinde 

MBC’nin, eşlik eden hastalıkları etkili bir şekilde tersine çevirmek ve 

genel sağlık elde etmek için obezitesi olan ergenlere kolayca 

sunulması gerektiği vurgulanmaktadır (Inge, Siegel, & Xanthakos, 

2014; Marcus, Foster, & El Ghormli, 2014; van der Baan-Slootweg et 

al., 2014). 

Obezite literatürü, MBC’nin yararlarını ve obezite cerrahisi ile kilo, 

kardiyometabolik sağlık ve yaşam kalitesindeki gelişmeler arasındaki 

pozitif ilişkiyi giderek daha fazla vurgulamaktadır (Bolling et al., 

2019; Inge et al., 2016; Khaitan & Shea, 2020). 

Endoskopik bariatrik tedavi, yakın zamanda FDA tarafından obeziteli 

erişkinlerde kullanım için onaylanmıştır. Ancak obeziteli çocuk ve 
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ergenlerde kilo yönetiminde alternatif tedavilerin ve endoskopik 

bariatrik tedavinin rolü bilinmemektedir. 

4. OBEZİTE HASTALIĞINA BAĞLI KOMORBİDİTELER VE 

BARİATRİK CERRAHİ 

4.1. Kardiyovasküler Hastalıklar 

Çok sayıda literatür, obezite hastalığını ve özellikle şiddetli obeziteyi, 

ilişkili sayısız kardiyovasküler hastalık (KVH) risk faktörünün 

gelişimi, açık kardiyovasküler patofizyolojinin ilerlemesi ve 

yetişkinlerde erken ölüme yol açan fonksiyonel anormallikler ile 

ilişkilendirmektedir Çocukların VKİ >95. persentil olduğunda, KVH 

ölüm riski 50 yaşında 3 ila 5 kat artar (Michalsky, Reichard, Inge, 

Pratt, & Lenders, 2012).  

Şiddetli obezitesi olan ergenler, hiperlipidemi, yüksek inflamatuar 

belirteçler, hipertansiyon ve insülin direnci dahil olmak üzere KVH 

için önemli risk faktörlerine sahiptir. MBC, bu risk faktörlerini önemli 

ölçüde iyileştirir ve bu nedenle uzun vadede KVH'den kaynaklanan 

morbidite ve mortaliteyi azaltması beklenir. KVH risk faktörleri, 

MBC için güçlü bir gösterge olarak kabul edilmelidir. 

4.2. Tip 2 Diyabetes Mellitus 

Obezite hastalığı gibi, Tip 2 diyabetes mellitus (DM) de son 30 yılda 

dünya çapında prevalansında artış görülen kronik, inatçı bir hastalıktır 

(Inge et al., 2016). Ayrıca, çocukluk çağı obezitesi sadece artan Tip 2 

DM insidansı ile bağlantılı değildir, aynı zamanda kardiyovasküler 
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olaylardan kaynaklanan artan ölüm oranının bir göstergesi olabilir. 

Tip 2 DM'li ergenler, pankreastaki beta hücre fonksiyonunda 

yetişkinlerde görülenden 4 kat daha hızlı bir düşüş gösterir. Uç organ 

yaralanması, özellikle böbrek hastalığı, ergenlerde yetişkinlerden daha 

erken ortaya çıkar ve çocuklukta başlayan Tip 2 DM için tıbbi 

tedavilere yanıt vermez (Tryggestad & Willi, 2015).  

Çocuklukta başlayan Tip 2 DM vakalarının %50'sinden fazlası tıbbi 

tedavide başarısız olur ve son organ hasarı ve erken ölüm açısından 

kötü bir sonuca sahiptir. Ergenlerde insülin direnci yetişkinlere göre 

daha şiddetlidir. Hem RYGB hem de VSG, ergenlerin en az %90'ında 

insülin direnci ve Tip 2 DM remisyonu sağlar ve Tip 2 DM ve şiddetli 

obezitesi olan çocuklar için birincil tedavi olarak düşünülmelidir. 

Çocuklukta başlayan Tip 2 DM ve insülin direnci, MBC için güçlü 

endikasyonlar olarak düşünülmelidir. 

4.3. Obstrüktif Uyku Apnesi  

Obeziteli çocuk ve ergenlerin üçte biri kadarı obstrüktif uyku apnesi 

(OUA) olabilir (Verhulst, Van Gaal, De Backer, & Desager, 2008). 

OUA’nin adolesanlarda artan morbidite ve mortalite riski ile birlikte 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. 

Ergenlerde MBC, obstrüktif uyku apnesinin önemli ölçüde 

iyileşmesine veya çözülmesine neden olur. Bu nedenle obstrüktif uyku 

apnesi, MBS için güçlü bir gösterge olarak kabul edilmelidir. 
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4.4. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve 

steatohepatit (NASH)  

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), yağlı karaciğerden ileri 

fibrozise ve sirozdan hepatoselüler kansere ve son dönem karaciğer 

yetmezliğine kadar uzanan geniş bir hastalık yelpazesi için genel bir 

terimdir. Çocukluk ve ergenlik dönemi karaciğer epidemiyolojisi 

üzerine yapılan bir araştırma, 2 ile 19 yaş arasındaki çocukların 

%9,6'sında NAFLD olduğunu göstermiştir (Pratt et al., 2018). Manco 

et al. (Manco et al., 2017) obeziteli ergenlerde NASH ve karaciğer 

fibrozunu azaltmak için VSG'nin yaşam tarzı müdahalesinden daha 

etkili olduğunu göstermiştir. MBC için sevk edilen ergen hastaların en 

az %59'unda mevcut olabilir. Bu nedenle, alkolsüz yağlı karaciğer 

hastalığı olan hastalarda MBC önerilmelidir.  

4.5. İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon  

İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (IIH), klinik, radyolojik veya 

laboratuvar bir nedene ilişkin kanıt olmaksızın kafa içi basıncının 

yükselmesi olarak tanımlanır. IIH kalıcı görme bozukluğuna veya 

körlüğe yol açabilir. IIH ayrıca psödotümör serebri, iyi huylu 

intrakraniyal hipertansiyon ve psödotümör serebri sendromu olarak da 

bilinir (McCluskey, Mulholland, McCarron, & McCarron, 2015). 

Obeziteli gençlerde IIH insidansı ergenlik öncesi çocuklarda ergenlere 

göre daha düşüktür (Brara, Koebnick, Porter, & Langer-Gould, 2012). 

Şiddetli obeziteden muzdarip ve IIH'nin tıbbi tedavisinde başarısız 

olan ergenler MBS için düşünülmelidir. Yayınlanmış çok az veri 
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vardır, ancak uzman görüşü MBS'nin şiddetli obezite ile ilişkili IIH 

tedavisinde etkili ve güvenli olduğunu desteklemektedir. 

4.6. Ortopedik Hastalık 

Obezitenin erişkinlerde görülmeyen veya erişkin literatüründe 

tanımlanmayan pediatrik ortopedik komplikasyonları vardır. Blount 

hastalığı (tibia vara) ve femur başı epifiz kayması, çocukluk çağı 

obezitesi ile ilişkili hastalıklardır. MBS sonrası Blount hastalığının 

düzeldiğini gösteren bazı vaka raporları vardır (Al Mohaidly, Suliman, 

& Malawi, 2013). Yaşa göre VKİ >95. persentil olan hastalarda 

bilateral femur başı epifiz kayması gelişme riski daha yüksektir. 

Femur başı epifiz kayması veya Blount hastalığı ile komplike olan 

şiddetli obeziteden muzdarip hastalarda, ortopedik operasyonları 

çevreleyen sonuçları potansiyel olarak iyileştirmek ve bilateral veya 

tekrarlayan hastalık geliştirme riskini azaltmak için MBC 

düşünülmelidir.  

4.7. Gastroözofageal Reflü Hastalığı 

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), kısmen karın içi basınç 

artışının neden olduğu düşünülen, yaygın olarak obezite ile ilişkilidir. 

Birkaç çalışma kilo kaybının GÖRH'yi iyileştirdiğini göstermektedir. 

RYGB'nin GÖRH tedavisinde oldukça etkili olduğu gösterilmiş ve 

şiddetli GÖRH ve şiddetli obezitesi olan hastalarda kontrendikasyon 

olmadıkça tercih edilecek tedavi olması vurgulanmıştır (Patti, 2016). 
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5. SONUÇ  

Metabolik ve bariatrik cerrahi, ergenlerde şiddetli obezite hastalığı 

için kanıtlanmış, etkili bir tedavidir ve standart bakım olarak kabul 

edilmelidir. Çocuk doktorları ve birinci basamak sağlık hizmeti 

sağlayıcıları, şiddetli obezitesi olan çocukların üçüncü basamak 

bakıma ihtiyaç duyduğunu anlamalı ve erkenden gelişmiş tedaviler ve 

destek sunan bir MBC merkezine başvurmalarını sağlamalıdır. 
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GİRİŞ 

Obezite, prevalansı artmaya devam eden ve dünya çapında sağlık 

hizmetlerini etkileyen en önemli hastalıklardan biri haline gelmiştir 

(Ajzen vd. 2017). Obezite tıbbi morbidite ve mortaliteyi arttırmakta, 

psikiyatrik morbiditeye de neden olduğu çalışmalarla 

desteklenmektedir (Babayiğit vd. 2013, Kalarchian vd. 2007). 9125 

hastanın dahil edildiği bir çalışmayla obezitenin; majör depresyonun, 

agarofobinin, panik bozukluğun ve bipolar bozukluğun yaşam boyu 

görülme sıklığını arttırdığı gösterilmiştir (Simon vd. 2006). Obez 

kişilerde sağlıklı bireylere kıyasla beden imajı memnuniyetsizliği, 

cinsel yaşama dair problemler ve evlilik sorunları gibi psikososyal 

sorunlar da daha sık izlenmektedir (Hsu vd. 2002, Fabricatore vd. 

2003,). Obez hastaların %57'si en az bir psikiyatrik durumdan 

muzdaripken, depresyon ve anksiyete bozukluğu obeziteye en sık 

eşlik eden hastalıklardır (Fisher vd. 2017, Yuan vd. 2018, Gibb vd. 

2021). Obezitenin yaşam kalitesi ve ekonomi üzerindeki yükü, 

davranışsaldan farmakolojik ve cerrahiye kadar çok sayıda kilo verme 

tedavisinin geliştirilmesine yol açmıştır (Specchia vd. 2015). Obezite 

tedavisinde kilo vermede dikkat çekici sonuçları sebebiyle cerrahi 

yöntemler son yıllarda ön plana çıkmaktadır (Bult vd. 2008). Ancak 

cerrahi yöntemler diğer konservatif yöntemler gibi istenildiği anda 

geri dönülebilen yöntemler olmadığı gibi kişinin yaşam tarzında 

önemli değişiklikleri ve uyumu gerektirmesi sebebiyle cerrahiye 

seçilen hastaların psikiyatrik ve psikososyal açıdan değerlendirilmeleri 

önemli bir konudur (Poole vd. 2005). Psikolojik faktörlerin hastaların 
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uyumu ve tıbbi komorbiditeleri etkileyerek bariatrik prosedürlerin 

güvenliğini ve sonuçlarını etkileyebileceği de göz önüne alındığında, 

klinik uygulama kılavuzları cerrahi adaylarının cerrahi öncesi ve 

sonrası psikolojik değerlendirmesini önermektedir (Mechanick vd 

2019). Bu bölüm obeziteyle ilişkili olabilecek psikiyatrik tanıları ve 

postoperatif komplikasyon riskini artırdığı gösterilen faktörleri 

incelemektedir. 

1.BARİATRİK CERRAHİ ADAYI HASTALARIN 

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRİLMELERİ 

Bariatrik cerrahi için başarılı bir sonuç, büyük ölçüde hastaların 

ameliyat sonrası davranış dalgalanmalarına uyum sağlama yeteneğine 

bağlıdır. Standart bir psikiyatrik görüşmeye ek olarak, bu cerrahiye 

özgü davranışsal bileşenlerin değerlendirmesi önemlidir (Bauchowitz 

vd. 2005). Bir psikiyatrik bozukluğun kendi başına bariatrik cerrahi 

için bir dışlama kriteri olmaması gerektiği konusunda genel bir fikir 

birliği vardır. Yinede, ameliyatı geciktirmek veya reddetmek için 

psikiyatrik nedenler olabilir (Marcus vd. 2009).  

Pek çok çalışma bariatrik cerrahiye aday hastaların büyük 

çoğunluğuna psikiyatrik bozuklukların eşlik edebileceğini göstermiştir 

(Sevinçer vd. 2016).  Bu çalışmalarda normal ağırlığa sahip  bireylerle 

karşılaştırıldığında, obez bireylerde anksiyete bozuklukları, yeme 

bozuklukları,  kişilik bozuklukları ve özellikle duygudurum 

bozukluklarının daha sık izlendiği saptanmıştır (Berkowitz & 

Fabricatore 2011). Bu fark tedavi arayışında olan obez bireylerde daha 
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da belirgin hale gelmektedir (Lin vd. 2013). Tedavi arayışında olan 

obez kişiler psikiyatrik açıdan incelendiğinde anksiyete, depresyon, 

yeme bozuklukları düşük benlik algısı ve düşük yaşam kalitesi bu 

kişilerde daha sık olarak saptanmıştır (Abilés vd. 2010).  Bariatrik 

cerrahi arayışında olan hastalarda psikotrop ilaç kullanımı da sıktır 

(Sevinçer vd. 2016). Bariatrik cerrahi hastalarının %16’sının 

değerlendirme sırasında bir ruh sağlığı uzmanına başvurmuş olduğunu 

ve bunların %41’inin psikiyatrik ilaç kullandığını gösteren bir 

çalışmada bu gruptaki ilaçlar arasında antidepresanlar başta olmak 

üzere, anksiyolitiklerin ve antipsikotiklerin kullanımının da olduğu 

gösterilmiştir (Friedman & Brownell 1995). 

1.1. Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları 

Klinik olarak anlamlı depresif belirtiler, obezitesi olan kişilerde daha 

yaygındır ve hastalık yüküne önemli ölçüde katkıda bulunur (Gill vd. 

2019). 58 çalışmanın incelendiği bir metaanaliz çalışmasında ABD de 

bariatric cerrahi yapılan hastaların %20-50 sinin depresyon başta 

olmak üzere bir duygudurum bozukluğu öyküsüne sahip olduğu 

gösterilmiştir (Dawes vd. 2016).  Obez bireylerin depresyon için 

yüksek risk altında olduğu ve aynı şekilde depresif bireylerin de 

obezite için yüksek risk altında olduğu obezite ve depresyon arasında 

karşılıklı bir bağlantı olduğu gösterilmiştir (Luppino vd. 2010, 

Mitchell vd. 2013). Anksiyete bozuklukları için ise obezite ile 

nedensel bir ilişki gösterilmemiş olup aralarında daha karmaşık bir 

ilişki olduğu düşünülmektedir (Mitchell vd. 2013). 
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Bariatrik cerrahi sonrası depresif semptomlarla ilgili yapılan 

çalışmalarda operasyon sonrası 10 yıla kadar hastaların depresyon 

şiddetlerinin azalmış olarak devam ettiği gözlemlenmiştir (Gill vd. 

2019, Dawes vd. 2016, Haghighi vd. 2016). Klinik pratikte depresyon 

ve anksiyete bozukluklarının komorbiditesi sık gözlenirken operasyon 

sonrası hastalardaki anksiyete semptomlarının şiddetinde de depresif 

semptomlardaki düzelmeler kadar olmamakla birlikte azalmalar 

olduğu gösterilmiştir (Hirschfeld 2001, Rutledge vd. 2012) 

Bariatrik cerrahi sonrası karşılaşılan önemli sorunlardan biri de kilo 

geri alımıdır. Kilo geri alımının nedenleri incelendiğinde depresyon 

ile arasında net bir ilişki var demek doğru olmasa da yapılan bir 

çalışmada depresyonun şiddeti ile kilo geri alım riskinin arttığı 

saptanmıştır (Odom vd. 2010). Cerrahi öncesi depresyon şiddetinin 

cerrahi sonrası kilo kaybında önemli bir belirleyici olduğu ifade 

edilmektedir (Averbukh vd. 2003). Ancak bu konuda uzun vadede 

kilo kaybı ve kilo geri alımının psikiyatri durumlarla ilişkili 

olmadığını belirten görüşler de vardır (Foster vd. 1996). 

1.2. Bipolar Bozukluk ve Şizofreni  

Şizofreni veya bipolar bozukluk, dünya nüfusunun yaklaşık %1-2'sini 

etkileyen ciddi psikiyatrik bozukluklardır (Van os & Kapur 2009, 

Grande vd. 2015). Bu kişilerde, yaşam beklentisindeki 10-20 yıllık 

azalmanın büyük bölümünü oluşturan obezite; diyabet ve 

hiperlipidemi gibi metabolik bozukluklar geliştirme riskini 2-3 kat 

oranında artırmaktadır (Vancampfort vd. , Walker vd. 2015). Bipolar 



183 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

bozukluğu olan kişilerin yaklaşık %68'inin obez olduğu ve bunların 

çoğunun kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diabetes mellitus ve 

dislipidemiden muzdarip olduğu iyi bilinmektedir (Grothe vd. 2014, 

McElroy & Keck 2012, Goldsteinvd. 2011). Duygudurum dengeleyici 

ilaçlar ve atipik antipsikotiklerin kullanımı, daha sık yeme 

bozuklukları komorbiditesi, iştah artışı ve depresif ataklarla ilişkili 

hareketsizlik gibi çeşitli faktörler bipolar bozukluk hastalarının 

ağırlığını etkilemektedir (Grothe vd. 2014, McElroy vd. 2011, Alciati 

vd. 2007). Bariatrik cerrahi arayan hastalarda bipolar bozukluk 

prevalansı %0,4 ile %1,7 arasında değişmektedir (Grothe vd. 2014, 

Calkin vd. 2009). Obezite bipolar bozuklukta hastalık seyrini olumsuz 

etkilemektedir. Bipolar bozukluğu olan obezite hastalarında 

obezitenin tedavi edilmesi fiziksel mortaliteyi azaltır, ayrıca psikolojik 

açıdan iyilik hali yaratabileceğinden bipolar bozukluğun seyirini iyi 

yönde etkileyebilir (Fagiolini vd. 2003).  Genel popülasyonda, aşırı 

obez bireylerde obezite cerrahisinin hem kilo kaybı hem de obezite ile 

ilişkili fiziksel komorbiditeleri iyileştirmede en etkili tedavi olduğuna 

dair kanıtlar olmasına rağmen birçok bariatrik program, şizofreni veya 

bipolar bozukluğun aktif semptomlarını bariatrik cerrahi için mutlak 

kontrendikasyonlar olarak görmektedir, ancak bu bozukluklardan 

birinin tanısının veya öyküsünün olması, hasta emosyonel olarak 

stabil ise cerrahi kontrendikasyon oluşturmamaktadır (Walfish vd. 

2007, Bauchowitz vd. 2005). Bariatrik cerrahi için mevcut kılavuzlar, 

bilinen veya şüphelenilen psikiyatrik hastalığı olan hastaların 

psikososyal değerlendirmeden geçmesini önermektedir (Bauchowitz 

vd. 2005, Kouidrat vd. 2017). Bariatrik cerrahi için uygun olan bipolar 
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bozukluğu veya şizofreni tanısı olan hastaları belirlemek için iyi 

tanımlanmış bir kılavuz yoktur.  Bununla birlikte, bu hastaları 

bariatrik cerrahi için değerlendirmenin altında yatan amaç, 

postoperatif zorlukların üstesinden gelip gelemeyeceklerini 

değerlendirmektir (Kalarchian vd. 2007). Ayrıca semptomların 

şiddeti, ilaç emilimiyle ilgili olası sorunlar ve kilo açısından olumsuz 

yan etkisi daha az olan ajana geçiş gibi faktörler de değerlendirmelere 

alınmalıdır (Reilly-Harrington vd. 2018). Bu hastalarda uyumu 

iyileştirmek için bariatrik cerrahi öncesi psiko-eğitim, bilişsel-

davranışçı terapi, aile müdahaleleri ve grup terapisini içeren 

psikoterapötik yaklaşımlar da önerilmektedir (Berk vd. 2010). 

Şizofreni tanısı konan hastalarda bariatrik cerrahi sonrası psikiyatrik 

durum raporları, ilaçların kesilmesi nedeniyle ameliyattan hemen 

sonra semptomları artan birkaç hasta dışında, ameliyattan sonraki bir 

yıl içinde psikiyatrik semptomların göreceli stabilitesini göstermiştir 

(Hamoui vd. 1986, Lawlor & Rand, 1986). Cerrahiye alınan ve 

alınmayan bipolar bozukluk hastalarının karşılaştırıldığı bir diğer 

çalışmada ise ameliyat sonrası iki grupta 2 yıl içindeki prognozun 

benzer olduğunu göstermiştir. Yazarlar ayrıca ameliyat olan bipolar 

hastaların ameliyatları sırasında “stabil” kabul edildiğini, yani geçen 

yıl içinde psikiyatrik hastaneye yatışlarının ve madde kötüye 

kullanımı olmadığını belirtmişlerdir (Ahmed vd. 2013). Şizofreni ve 

bipolar bozukluk gibi ciddi psikiyatrik bozukluklar ve bariatrik cerrahi 

kilo kaybı sonuçlarını birlikte değerlendiren 2 çalışmada ise şizofreni 

veya bipolar bozukluğu olan hastalar bir yıl boyunca izlenmiş ve 
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onları psikiyatrik tanısı olmayan bariatrik hastalarla veya başka 

psikiyatrik tanıları olan hastalarla karşılaştırmıştır (Steinmann vd. 

2011, Shelby vd. 2015). Bu çalışmaların sonucunda, psikiyatrik 

tanının vücut kitle indeksi (VKİ) değişikliğini öngörmediğini ve ciddi 

akıl hastalığının bariatrik cerrahi kilo kaybı sonuçlarıyla ilişkili 

olmadığına dair önemli kanıtlar sağlanmıştır. Ayrıca tedavi ekiplerinin 

ciddi akıl hastalığı olan bariatrik cerrahi hastalarında cerrahi sonrası 

dekompansasyonu yönetmek için hazırlıklı olması gerektiği ve 

psikotrop ilaçların yönetimine çok yakından katılması gerektiği 

öngörülmüştür (Lawlor & Rand, 1986). Cerrahi öncesi stabil olan 

hastaların hem kullandıkları ilaçların kesilmesine bağlı hem de ilaç 

emilimindeki değişikliklere bağlı olarak akut alevlenmeler 

yaşanabileceği de akılda bulundurulmalıdır. 

1.3. Yeme Bozuklukları  

Obeziteye özgü yeme davranışı olmamakla beraber ağır obezitesi olan 

hastalarda tıkanırcasına yeme bozukluğu, gece yeme sendromu ve 

aşırı yeme başta olmak üzere yeme bozuklukları sık görülmektedir 

(Kinzl, 2010). 

Tıkanırcasına yeme bozukluğu (TYB), Ruh Sağlığı Bozuklukları 

Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5. baskısında (DSM-5); “Tek seferde 

(ortalama 2 saatlik bir zaman dilimi içinde), diğerlerinin 

yiyebileceğinden çok daha büyük miktarlarda yiyecekleri arka arkaya, 

fiziksel bir açlık olmamasına rağmen kontrolü kaybetme duygusu ile 

birlikte yemek ve yedikten sonra yoğun bir suçluluk duygusu 
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yaşamak” olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013). Yiyecekleri hızlı bir 

şekilde tüketmek, rahatsız hissedene kadar yemeye devam etmek, aç 

olmadığı halde yemek, yalnızken yemek tıkınma atağından sonra 

suçluluk veya iğrenme hissetmek TYB’si olan bireyler arasında 

yaygın olarak görülen davranışlar arasında yer almaktadır (Kinzl, 

2010). Çalışmalarda bariatrik cerrahiye aday olan olguların %5 ila 

%50’sinde TYB saptanmıştır (Kessler VD. 2013). Tıkanırcasına yeme 

bozukluğu olan hastaların cerrahi sonrası sürece uyumu ve kilo kaybı 

ile ilgili çelişkili sonuçlar olmakla beraber, tıkanırcasına yeme 

bozukluğu bariatrik cerrahi için mutlak konrendikasyon teşkil 

etmemektedir (Alger-Mayer vd. 2009, Colles vd. 2008, Boan vd. 

2004, Kalarchian vd. 2009).  

Ameliyat sonrası TYB gelişiminin veya önceden var olan TYB’nin 

devam etmesinin bariatrik cerrahi sonuçlarına etkisi bir diğer önemli 

konudur. Bariatrik cerrahi, hastaların yiyebileceği gıda miktarını 

etkilediğinden sindirimin fizyolojik kapasitesini önemli ölçüde 

değiştirir. Birçok hastada ameliyat sonrası kusma ve regurjitasyon 

görülmekte olup, hastalar bunu engellemek için küçük miktarlarda 

yemek ve sık çiğnemek zorunda kalırlar. Bu durum bilinçli yapılan bir 

yeme davranışı değişikliği değildir. Bariatrik cerrahi hastaları kiloları 

sabit bir düzeye ulaştıktan sonra tekrar kilo almaktan aşırı derecede 

korkarlar. Bunun sonucunda kasıtlı olarak daha az yemeye başlarlar ve 

buna bağlı olarak yatkın olan kişilerde tıkınırcasına yeme atakları 

ortaya çıkabilmektedir (Zwaan vd. 2002).  
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Gece yeme sendromu (GYS) DSM V’te  ‘Tanımlanmış Diğer Bir 

Beslenme ve Yeme Bozukluğu’ tanı kategorisinde yer olmakta olup; 

“Sabah kahvaltının yapılmaması veya kahvaltıda çok az yeme, 

akşamları ise artmış iştah, günlük alınan enerjinin en az %25’inin 

akşam yemeğinden sonra alınması ve buna ek olarak haftada 3 veya 

daha fazla kez uykusuzluğun olması” olarak tanımlanmaktadır (APA, 

2013).  Bariatrik cerrahi sonrası GYS’ nin seyri hakkında çok az şey 

bilinmekle birlikte depresif bozukluk ve  GYS’nin birlikte 

değerlendirildiği bir çalışmada GYS hastalarındaki düzelmenin 

hastanın duygudurumundaki düzelmeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Allison vd. 2010). 

GYS çoğu zaman diğer patolojiler ile birlikte, eş tanı olarak da 

görülen bir bozukluktur. Yapılan çalışmalar GYS’nin özellikle TYB 

ve depresyon ile anlamlı bir ilişki içinde olduğunu söylemektedir 

(Allison vd. 2005, Gluck vd. 2001). Bu konu ile ilgili obezite cerrahisi 

operasyonu geçiren kişiler ile yapılan bir çalışmada GYS’li kişilerin 

% 10’unun TYB atağı yaşadığı saptanmıştır (Powers vd. 1999). 

Obezite cerrahisi adayları ile yapılan bir başka çalışmada da TYB ve 

GYS özellikleri birlikte görülen kişilerin oranı % 7 olarak bildirilmiş, 

aynı zamanda bozulmuş yeme biçimi olan bu kişilerde depresyon ve 

kaygı bozukluğunun da bozulmuş yeme biçimi olmayan kişilere göre 

anlamlı olarak görüldüğü saptanmıştır (Allison vd. 2006). 
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1.4. Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları 

Bariatrik cerrahi geçiren hastaların, diğer hastalara göre süreçte 

yaşadıkları fizyolojik değişiklikler nedeniyle ameliyat sonrası 

dönemde madde kullanımının etkilerine karşı daha duyarlı oldukları 

bilinmektedir (Özkan & Kavak, 2022). Yapılan çalışmalara göre, alkol 

kullanan bireylerin büyük kısmının, bariatrik cerrahi sonrası az 

miktarda alkol aldıktan sonra daha fazla sarhoş edici etkiler yaşadığı 

ve bu kişilerin 1/3 ünün alkolün sarhoş edici etkilerinin cerrahi 

öncesine dönem göre daha uzun sürdüğü bulunmuştur (Ertelt vd. 

2008, Suzuki vd. 2012, Spadola vd 2015). 

Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği, alkol kullanımı ve 

bariatrik cerrahi ile ilgili 2016 yılındaki beyanında; hastaların alkol 

riskleri konusunda kapsamlı bir şekilde taranması ve eğitilmesi 

gerektiğini, aktif alkol kullanım bozukluğu olan kişilerin bariatrik 

cerrahi için bir kontrendikasyon olarak kabul edildiği sonucuna 

varmıştır, aktif veya geçmişte alkol kullanım bozukluğu olanlar için 

de ameliyattan önce sürekli bir perhiz süresi önermiştir. Obezite 

cerrahisi geçirmiş hastaların, gelecekte sorunlu alkol kullanımı riskini 

azaltmak için ameliyattan sonra ömür boyu alkolden uzak durmaları 

önerilmektedir (Parikh vd. 2016, King vd. 2012).   

Obezite cerrahisi arayan obezite hastaları genellikle yeme 

bağımlılığından da muzdariptir (Steffen vd. 2015). Madde kötüye 

kullanımı bozukluğu ve yeme bağımlılığı için risk faktörleri ve tanı 

kriterleri benzerdir. Aynı şekilde her ikisi de artan dürtüsellik ile 
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ilişkilidir (Hardy vd. 2018). Ameliyat öncesi yeme bağımlılığı 

prevalansı %14 ile %58 arasında değişmektedir (Koball vd. 2020). 

Literatürde dürtüsel bir davranış olan yeme bağımlılığının ameliyatla 

ortadan kaldırılmasıyla başka bir dürtüsel davranışın ortaya 

çıkabileceği belirtilmektedir (Steffen vd. 2015, Blum vd. 

2011). Obezite cerrahisi geçirmiş hastalar aşırı yemek yiyemedikleri 

için (preoperatif dönemde olduğu gibi), alkol kötüye kullanımı gibi 

diğer etkisiz başa çıkma davranışlarını değiştirerek olumsuz 

duygularla baş edebilirler. Bu fenomen “çapraz bağımlılık” veya 

“bağımlılık transferi” olarak tanımlanmaktadır (Steffen vd. 2015). 

Ek olarak, yeme bağımlılığı internet bağımlılığı riskinin de güçlü bir 

yordayıcısıdır (Yildirim vd. 2018). Bariatrik cerrahi sonrası geliştiği 

iddia edilen dürtüsel-bağımlılık yapan davranışlar arasında madde, 

kumar, internet, alışveriş ve egzersiz bağımlılığı, cinsellikte ve dini 

faaliyetlerde artış sayılabilir (Steffen vd. 2015).  

Hastaların ameliyat sonrası dönemde yeme bağımlılığından farklı 

bağımlılıklara geçişini önlemek ve hali hazırda bağımlı olanlarda 

nüksleri azaltmak için ameliyat öncesi değerlendirme ve ameliyat 

sonrası takip son derece önemlidir. Psikolojik faktörlerin bariatrik 

cerrahinin uzun vadeli sonuçları üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu 

nedenle, optimal cerrahi sonuçları yaşama olasılığını etkileyebilecek 

risk faktörlerini belirlemek için kapsamlı bir psikolojik değerlendirme 

önerilir (Kabir vd. 2020).  

about:blank
about:blank
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Veriler karışık olsa da, ameliyattan sonra yasadışı uyuşturucu 

kullanımı ve/veya esrar kullanımı artabilir (King vd. 2017, Vidot vd. 

2016, Conason vd. 2013). Bariatrik cerrahi sonrası artan yasadışı 

uyuşturucu kullanımı riski, erkek cinsiyet, daha genç yaş, sigara, 

düzenli alkol kullanımı, düşük gelir, antidepresan kullanımı ve 

psikiyatrik hastaneye yatış öyküsü ile ilişkilidir (King vd. 2017). 

Opioid ilaçların artan kullanımı ve bağımlılığı riski, bariatrik 

cerrahiden sonra benzer şekilde belgelenmiştir. Opioidler, preoperatif 

reçete edilen bireylerde bariatrik cerrahiden sonra sıklıkla daha yüksek 

oranlarda kullanılmaktadır (Maciejewski vd. 2020, Heinberg vd. 2019,  

Wallén vd. 2018). 

Emilim hızındaki ve derecesindeki farmakokinetik değişiklikler, 

bariatrik cerrahiden sonra artan opioid kullanımını tetikliyor gibi 

görünmektedir. Opioidlere tolerans, afyon kullanımı ile artan ağrı 

duyarlılığı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimi seçeneklerinin tümü, 

ameliyattan sonra artan afyon kullanımının potansiyel mekanizmaları 

olarak tanımlanmıştır (King vd. 2017).  

2. BARİATRİK CERRAHİNİN KONTRENDİKASYONLARI 

Operasyon öncesi hasta seçiminde Avrupa’da 2007’de toplanan 

“Bariatrik Bilimsel İşbirliği Grubu” (BSCG) başlıklı panelin 

sonuçlarına göre; 

✓ Hastanın uzun süreli bir tıbbi takip programına alınamayacak 

olması 
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✓ Hastanın özbakımını göremeyecek durumda olması ya da 

bunu sağlayabilecek uzun süreli aile ve toplumsal desteği 

bulunmaması  

✓ Hastanın alkol bağımlılığı ve/veya psikoaktif madde kötüye 

kullanımının olması 

✓ Obezite konusunda uzmanlaşmış bir psikiyatr tarafından 

özellikle tavsiye edilmediği müddetçe, hastanın stabil 

gitmeyen psikotik bozukluğunun, ağır depresyonunun veya 

ağır kişilik bozukluğunun bulunması gibi psikososyal 

durumlarının varlığı bariatrik cerrahi için kontrendikasyon 

oluşturmaktadır (Fried vd. 2007). 

SONUÇ 

Ameliyat öncesi psikolojik faktörler,  kilo alımı ve ameliyattan sonra 

davranış problemlerinin tekrarlaması ile ilişkilendirilmiştir (Conceição 

vd. 2013, Mitchell vd. 2010, King vd. 2012). Bu nedenle, obezite 

cerrahisi adaylarının cerrahi öncesi psikolojik değerlendirmeleri 

tavsiye edilmektedir (Mechanick vd. 2020). Spesifik olarak, cerrahi 

öncesi psikolojik değerlendirmelerin hedefleri, önceden var olan 

psikopatolojiyi belirlemek ve tedavi etmek, ameliyat sonrası ek 

bakıma ihtiyaç duyabilecek hastaları belirlemek ve eğer hasta aradığı 

prosedür için aday olarak kabul edilmezse alternatif tedavi 

stratejilerini belirlemektir (Sarwer & Heinberg 2020). Etkili bir 

psikolojik değerlendirme; ağırlık geçmişi, yeme 

davranışlarının/bozukluklarının geçmişi (tıkınırcasına yeme, 

anoreksiya nervoza, gece yeme sendromu ve telafi edici davranışlar), 
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mevcut veya yaşam boyu duygudurum ve anksiyete bozuklukları 

öyküsü, bilişsel işlevsellik, mevcut ve geçmiş ruh sağlığı tedavisi, kilo 

kaybı için hasta bilgisi ve motivasyonu içeren kapsamlı bir klinik 

görüşmeyi içermektedir. (Schlottmann vd. 2018).  
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1-GİRİŞ 

Laproskopik Sleeve gastrektomi(LSG) son yıllarda uygulanması ciddi 

bir artış gösteren popüler bir cerrahi prosedürdür(Iannelli, Treacy, 

Sebastianelli, Schiavo & Martini 2019). Bu ameliyatın popüler 

olmasının en önemli sebeplerinden bazıları, iyi kilo verdirmesi ve 

laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass(RNYGB)’ a göre daha az 

komplikasyonları bulunmasıdır. LSG’ nin ciddi bir komplikasyonu ise 

stenozdur ki bu erken dönemde günler haftalar içerisinde iskemi, 

ödem gibi sebeplerle olurken, geç dönemlerde aylar veya yıllar 

içerisinde sleeve hattının torsiyone olması, katlanması veya skarına 

bağlı olarak gelişir(Levy, Levine, Rubesin, Williams & Dumon, 

2018). Brethauer ve arkadaşlarına göre stenoz, LSG sonrası nadir 

görülen bir komplikasyon olup, stenoz sonrası endoskopik tedavi 

gereksinim oranını %0.6 bulmuşlardır(Brethauer, Hammel & Schauer, 

2009). Hastalar, genelde gıda intoleransı, yutma güçlüğü, bulantı ve 

kusma ile başvururlar(Woźniewska, Diemieszczyk & Hady, 2021). Bu 

komplikasyon iki mekanizma ile ortaya çıkabilir. İlki, yapının 

mekanik bir tıkanıklığı nedeniyle ki genelde bu daha çok proksimalde 

olur ve fibroizse sekonder gerçekleşir, ikincisi ise insisura angulariste 

gerçekleşen bir aks deviyasyonuna bağlı ortaya çıkar. İkinci durum, 

daha çok büyük kruvatürdeki stapler hattının iyileşmesi esnasında 

progresif bir şekilde rotasyonu ile meydana gelir(Agnihotri et al., 

2017). Üst gastrointestinal sistem grafileri insisura angularisteki 

sleeve darlığını kısmen gösterebilir veya duodenuma geçen kontrastın 

azalması ve/veya kontrastın reflüsüne bağlı dilate bir özefagus darlığı 

gösterebilir(Triantafyllidis et al., 2011). Tomografi de darlığı 
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göstermede faydalıdır ancak darlığın yapısını özelliklerini göstermede 

en iyi yöntem endoskopidir. Bu yöntem sadece tanıda değil tedavide 

de kullanılabilir(Parikh et al.,2012; Burgos, Csendes & Braghetto, 

2013). Günümüzde, LGS sonrası stenoz tedavisinde endoskopik 

girişimler dışında cerrahi seçeneklerden biri RNYGB iken, 

seçeneklerden birisi de seromiyotomidir ki bu yöntemin de yüksek 

başarı oranları mevcuttur ancak en sık kaçak olmak üzere ciddi 

komplikasyonları vardır(Dapri, Cadière & Himpens, 2009). 

Endoskoik tedavi, daha az invaziv bir yöntem olmasına rağmen onun 

da ciddi komplikasyonları bulunmaktadır. Ancak revizyonel cerrahi 

öncesi uygun hastalarda denenebilir. Bu bölümde, LGS sonrası darlık 

gelişen hastalarda farklı tedavi çeşitlerini inceleyeceğiz. 

 

.  
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2-ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ 

Sleeve gastrektomi sonrası darlık gelişen hastalarla ilgili ingilizce 

yayınlar tarandı. PubMed ve Cochrane Evidence Based Medicine 

kullanıldı. Araştırmada kullanılan terimler; sleeve gastrektomi, 

darlık,striktür ,katlanma ,endoskopik tedavi ve cerrahi revizyondu.  

3-TANI 

Tanı, genellikle üst gastrointestinal sistem grafilerinde, insisura 

düzeyinde tipik bir daralma ile konulabilir. Tanı, ayrıca üst 

gastrointestinal sistem endoskopisi ile de konulabilir, ancak 

endoskopistin duruma hâkim olması gerekir, mesela karşılaşılan bir 

darlığın gerçekten mukazol bir darlık mı yoksa skop manipülasyonu 

ile aşılabilecek bir rölatif katlantı mı olduğunu ayırt edebilmelidir. 

Darlığın sebeplerine gelince, sleeve hattının küçük bir buji etrafında 

ugulanması, stapler hattının tekraradan dikilmesi ve farkında olmadan 

stapler uygulaması esnasında rotasyon da sleeve sonrası darlığa 

ve/veya katlanmaya yol açabilir (Schulman & Thompson, 2017). Sol 

omuz üzerine yatılarak yapılan işlemlerde bazen sleeve uygulanan 

midenin fokal spazmına bağlı yanlış pozitif tanılar görüldüğü 

bulunmuştur. Ancak, bu hastalar sırt üstü çevrildiklerinde spazmın 

çözüldüğü görülmüştür. Bu yüzden, bu yanlış pozitif sonuçlardan 

kaçınmak için, hastalar hem sol omuz üzerine hem de sırt üstü 

yatarken değerlendirilmelidir(Levy, Levine, Rubesin, Williams & 

Dumon, 2018). 
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(LGS sonrası darlık gelişen hastanın üst gastrointestinal sistem grafisi) 

4-TEDAVİ 

Sleeve gastrektomi sonrası gelişen darlık için birçok tedavi seçeneği 

vardır. Bunlar, endoskopik ve cerrahi yaklaşımlardır. Tedavi 

yönetiminin multidisipliner olması gerektiği bilinmektedir. Darlık 

akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Akut darlık, mukozal 

ödem ve katlanma kaynaklı olabilir. Kronik darlık ise poşun iskemisi 

ve skara bağlı retraksiyon sonucu gelişir. Klinik olarak bu hastalar, 

bulantı, kusma, retrosternal yanma, epigastrik ağrı, erken doygunluk 

hissi ve hızlı kilo kaybı gibi tıkayıcı bulgular ile başvururlar. Tanı 



209 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

koymak için üst gastrointestinal sistem grafileri ve üst gastrointestinal 

sitem endoskopisi uygundur (de Moura, Jirapinyo, Aihara & 

Thompson, 2018). Son zamanlarda, LSG sonrasında darlık için 

akalazya balon dilatasyonu (ABD) ve endoskopik stent uygulama 

veya her ikisinin birlikte uygulanması daha az invaziv bir yöntem 

olarak uygulanmaktadır. Bazı yayınlar, ABD için %41.4 ile %86.6 

arasında başarı oranları bildirmişlerdir. Ancak bazı hastalar, darlığın 

uzunluğu veya sleeve hattının uzunluğu açısından ABD için uygun 

değildir. Buna ek olarak çoğu hastada darlığı ortadan kaldırmak için 

art arda birkaç seans uygulama gerekebilir. Dirençli olgularda 

tamamen kaplı metal stentler uygun olabilir, ancak onların da %28.2 

ye varan oranlarda yüksek migrasyon riski mevcuttur(Agnihotri et al., 

2017; Okazaki et al., 2018; , Deslauriers et al., 2018; Dapri, Cadière & 

Himpens, 2009; Zundel, Hernandez, Galvao Neto & Campos, 2010). 

Günümüzde cerrahi seçeneklerden, Roux-en-Y gastrik by pass’a 

dönülmesi ve seromiyotomi gibi başarı oranı yüksek yöntemler de 

mevcut olup bu yöntemlerin de başta kaçak olmak üzere ciddi riskleri 

vardır(Dapri, Cadière & Himpens, 2009). LSG sonrası darlığın 

tedavisinde endoskopik tedaviler her zaman başarılı olamadığından 

dolayı ve cerrahi seromiyotominin de yüksek risklerinden dolayı yeni 

bir teknik tanımlanmıştır. Bu teknik bir endoskopik tünelize 

striktürotomidir ve per oral endoskopik miyotomi prensipleri üzerine 

temellendirilmiştir. Bu tekniğin LSG sonrası darlıkta non invaziv 

tedavi seçenekleri açısından yeni bir seçenek olacağı 

düşünülmektedir(Agnihotri et al., 2017; Deslauriers et al., 2018, 
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Zundel, Hernandez, Galvao Neto & Campos, 2010; Barbieri et al., 

2015). 

 

(Endoskopik tünelize striktürotomi) 

5-KOMPLİKASYONLAR 

LSG sonrası gelişen darlıkta endoskopik tedavi %75’in üzerinde 

başarı oranlarıyla güvenli ve efektiftir. Endoskopik tedavi esnasında 

acil cerrahi gerektiren %1.5 oranında sleeve perforasyonu riski 

saptanmıştır. Endoskopik balon dilatasyonu sonrası ılımlı geri kilo 

alma görülmüştür(Shnell et al., 2021). Dhorepatil ve arkadaşları, 

yaptıkları bir çalışmada, endoskopik pnömotik balon dilatasyonun 

darlık tedavisinde artan bir şekilde kullanıldığını ve bulantı, kusma, 
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reflü ve disfaji gibi semptomları gidermede etkili olduğunu, ancak bu 

yöntemin de sınırlı veriler ışığında %3’e varan ve acil cerrahi 

gerektiren gastrik perforasyon riski taşıdığını belirtmişlerdir(Dolan, 

Varban & Schulman, 2020). Dirençli vakalarda, tamamen kaplı metal 

stentler de bir seçenek olarak akılda tutulmalıdır ancak, onlarında 

yüksek migrasyon riski göz ardı edilmemelidir. Sleeve sonrası darlık 

tedavisinde seromiyotomi ve RNYGB ye dönülmesi gibi invaziv 

seçenekler de bulunmakta olup bu tedavilerinde morbidite ve mortalite 

ihtimalleri değerlendirilmelidir(Dapri, Cadière & Himpens, 2009). 

6-TAVSİYELER 

 

Gastrik sleeve sonrası gelişen darlığın yönetimine ilişkin mevcut 

bilgilerin kanıt düzeyi maalesef düşüktür. Çok sayıda retrospektif 

derlemeler vardır ancak yeteri kadar farklı tedavi modalitelerinin 

kıyaslandığı prospektif veya randomize kontrollü çalışma yoktur. 

Mevcut verilere göre olan öneriler tabloda belirtilmiştir.   

Gastrik sleeve sonrası gelişen darlığın tedavisinde kanıt ve 

öneriler(Tangalakis & Myers, 2021). 

Tedavi çeşidi Kanıt 
düzeyi 

Öneri  Önerinin 
düzeyi 

Akalazya 

balonu ile 

genişletme 

Orta  Darlık için ilk uygulanabilecek yöntem 3 defaya 

kadar denenebilir  

zayıf 

TTS balonu ile 

genişletme 

Orta  Darlık için ilk uygulanabilecek yöntem 3 defaya 

kadar denenebilir 

zayıf 

Stentleme Düşük  Erken teşhis edilmiş gastrik stenozu olan 

hastalarda ,balonla dilatasyonun başarılı 

olmadığı hastalarda düşünülmelidir. 

zayıf 

Cerrahi 

revizyon 

Orta  Cerrahi revizyon, endoskopik tedavilerin 

başarısız olduğu hastalara saklanmalıdır. 

 

zayıf 
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7-KİŞİSEL DEĞERLENDİRME  

Bazen, LSG sonrası darlığın tedavisi zor olabilmektedir. Belki, cerrahi 

yaklaşımlar daha kısa sürelerde sorunları çözebilir ama endoskopik 

modaliteler daima akılda tutulmalıdır. Çünkü endoskopik yöntemler, 

cerrahiden daha az invazivdir. Balon dilatasyonu veya stentleme gibi 

endoskopik yöntemler, cerrahi dışı çözümler sunabilir. Tabi ki bazı 

vakalarda cerrahi kaçınılmazdır. Cerrah her hasta için bireysel 

değerlendirmeler yaparak buna karar vermelidir ve bu konuda 

yapılacak gelecekteki çalışmalar, bu kararı vermede yardımcı 

olacaktır. Cerrahi mi yapılacağı yoksa bir stent veya balon dilatasyonu 

mu uygulanacağı her olgu için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu da 

tecrübeli bir cerrah ve endoskopist ekibinin ne kadar önemli olduğunu 

gösterir(Scheffel & Weiner, 2011).Ancak, literatürde bu durum ile 

ilgili mevcut verilerin yeterli düzeyde olmayışı günümüzde bir sorun 

olsa da, gelecekte yapılacak çalışmaların verileri ışığında LSG sonrası 

gelişen darlığın önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile ilgili daha faydalı 

bilgi ve veriler ortaya konacaktır.   
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GİRİŞ 

Obezite; genetik, çevresel ve psikolojik temelleri olan, irade 

yetersizliğine bağlanamayacak kadar ciddi, birçok tıbbi probleme ve 

erken ölümlere neden olan tedavi edilmesi gereken karmaşık ve 

kronik bir hastalıktır (McIntyre et al.,1998). 

Obezite, sedanter bir yaşam tarzını benimseyen ve aşırı beslenen 

toplumlarda daha sık görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne 

göre en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilen obezitenin, bütün 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de prevelansı artmaktadır. Özellikle 

kadın cinsiyette görülme oranı daha fazladır. Ulusal Sağlık Enstitüsü 

(NIH) raporunda morbid obezitenin sebebiyet verdiği bazı kanserlerin 

ölüm oranları ve prevalansları ile safra kesesi hastalıkları, diyabet, 

dislipidemi, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarının da 

risklerinin arttığı, bunun yanında sosyoekonomik ve psikososyal 

durumda da bozulmalara neden olduğu bildirilmiştir. Günümüzde 

bariatrik cerrahi; tıbbi diyet tedavisi, hayat tarzı değişikliği tedavisi, 

fiziksel aktivite ve ilaç tedavisi ile başarı elde edilemeyen morbid 

obez hastalarda kalıcı kilo kaybının sağlanması için önemli ve etkili 

bir tedavi şekli olarak görülmektedir (Erdem et al.,2013).  

Klinik olarak obezite tanısının konulması için beden kütle indeksi 

(BKİ) kullanılır. 1997 yılında DSÖ, BKİ≥25 kg/m2 bireyleri “aşırı 

kilolu”, BKİ≥30 kg/m2 bireyleri “obez” olarak tanımlamıştır. Giderek 

artan obezite prevelansı ile BKİ sınıflaması da güncellenmiştir. BKİ 

18,8-24,9 kg/ m2 “normal”, BKİ 25,0-29,9 kg/m2 “hafif şişman”, BKİ 

30,0-34,9 kg/m2 “1. derece obez”, BKİ 35,0-39,9 kg/m2 “2. derece 
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obez” , BKİ>40 kg/m2 “morbid obez” olarak sınıflandırmıştır (Tablo 

1) . 

Tablo 1: Yetişkin Bireyler İçin Beden Kütle İndeksi (BKI) Sınıflaması 

       Sınıflandırma             BKI (kğ/m²) 

       Zayıf                 ˂18,50 

       Şiddetli/çok zayıf                 ˂16 

       Orta zayıf                 ˂16,00-16,99 

       Hafif zayıf                 ˂17,00-18,49 

       Normal                   18,50-24,99 

       Hafif şişman                 ≥25,00 

       Pre-obez(fazla kilolu)                   25,00-29,99 

       Obez                 ≥30,00 

       I.Derece                   30,00-34,99 

       II.Derece                   35,00-39,99 

       III.Derece(morbid)                 ≥40,00 

 

1. SLEEVE GASTREKTOMİ 

Morbid obezite tedavisinde kullanılan yöntemler geleneksel ve cerrahi 

yöntemler olarak ikiye ayrılır. Geleneksel yöntemler; tıbbi diyet 

tedavisi, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisini kapsarken, 

cerrahi yöntemler mide hacmini küçültücü, emilimi engelleyici ve bu 

iki yöntemin kombine edildiği prosedürlerden oluşur (Hall et al., 

2016). 

En iyi sonuç için bariatrik cerrahi alanında deneyimli cerrah, 

diyetisyen, psikolog ve bu alanda uzman bir psikiyatrın da dahil 

olduğu multidisipliner bir ekip oldukça önemlidir. Ağırlık kaybı 

sonuçlarını optimize etmek ve uzun vadede yaşam tarzı değişikliğinin 

gerçekleşebilmesi için hasta takibinin düzenli aralıklarla yapılması 

önerilmektedir. Belirli aralıklarla yapılan hasta takibi, 5 yıldan uzun 

süren yüksek başarı oranı ile bağlantılıdır. Başarılı bir ağırlık kaybı ile 
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obezitenin tıbbi komplikasyonlarında önemli ölçüde gerileme 

görülmektedir. Bu sebepten dolayı bariatrik cerrahi, obezitenin 

tedavisinde önemli ve etkin bir yöntem haline gelmiştir(Kumpf et 

al..2007). 

Bariatrik cerrahi prosedürleri 1990’lı yıllarda artmaya başlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998’de 12,775 bariatrik cerrahi 

operasyonu gerçekleştirilmişken bu sayı 2004’te 135,985’e çıkmıştır. 

Bariatrik cerrahi operasyonlarının 2004 yılına kadar üçte birinden 

daha azı minimal invaziv olarak gerçekleştirilirken; artık günümüzde 

bu operasyonların %97’den fazlası minimal invaziv olarak 

yapılmaktadır. Bariatrik cerrahi yöntemlerinin, obezitenin geleneksel 

tedavi yöntemlerinden olan diyet, egzersiz, yaşam tarzı değişikliği ve 

farmakolojik tedaviye göre daha etkili olduğu düşünülmektedir 

(Pitombo C et al.,2007).  

Cerrahi tedavi seçenekleri arasında sleeve gastrektomi sık kullanılan 

bir yöntemdir. Teknik olarak özofagogastrik bileşkeden büyük 

kurvatur tarafında pilora yaklaşık 3 cm uzaklıktaki noktaya uzanan 

vertikal hatta yapılan mide rezeksiyonu şeklindedir. Küçülen mide 

hacmine bağlı erken doyma hissi ve mide dokusundan salınan ghrelin 

hormon seviyesindeki düşmeye bağlı iştahta azalma, kilo kaybında 

etkili faktörlerdir (Tekin et al.,2013). Bu ameliyattan sonra hastaların 

fazla kilolarının %54-81’ini yaklaşık 1 yıl içerisinde kaybettikleri, 

aynı zamanda obeziteye bağlı diğer hastalıklarda düzelme görüldüğü 

tespit edilmiştir (Himpens et al.,2006). Birçok hasta bu kilo kaybının 

önemli bir bölümünü operasyondan sonraki 5 yıl içinde geri alırlar.  
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Sleeve gastrektomi yöntemi güvenli ve basit kabul edilen bir 

prosedürdür. Malnütrisyon riskinin düşük olması ve dumping 

sendromunun görülmemesi bu tekniğin avantajıdır. Bu yöntemin 

dezavantajı ise geri dönüşümsüz bir işlem olmasıdır(Kushner et 

al.,2015). 

2. BARİATRİK CERRAHİ SONRASI BESLENME TEDAVİSİ 

Ameliyat sonrasında beslenme tedavisi ve rutin kontroller çok 

önemlidir. Multidisipliner bir ekip tarafından kontrol edilmelidir. 

Ameliyat sonrası beslenme tedavisindeki amaç kilo kaybı esnasında 

kas kitlesinin korunmasını sağlamak için yeterli enerji, makro ve 

mikro besin vermektir. Yeterli ve dengeli besin alımı ameliyat sonrası 

iyileşmeyi kolaylaştırır ve komplikasyon riskini de azaltmaya 

yardımcı olur (Pontiroli et al.,2007). 

2.1. Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenme Süreci 

Ameliyat sonrası beslenme oldukça dikkat edilmesi gereken bir 

süreçtir. Bu süreçte önerilen beslenme prosedürlerine uyulması 

gerekmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası besin toleransı hastadan 

hastaya değişiklik gösterebilmektedir. Hastanın tolere etme durumuna 

bakılarak bir sonraki diyet aşamasına geçilir(Cummings et al.,2015). 

2.1.1. Berrak Sıvı (Clear) Diyet 

 Ameliyat sonrası 1-3 günle sınırlandırılan diyet tedavisidir. Bu diyette 

şekersiz, kafeinsiz, gazsız sıvılar (su, tanesiz komposto, et ve tavuk 

suyu, sebze suyu, şekersiz çay) bulunur. Tüm bu sıvılar hiçbir şekilde 

katı gıda parçaları içermemelidir. Bu sıvılar yudum yudum, sık sık 
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alınmalıdır. Her yeni besin maddesine başlanırken küçük 

porsiyonlarda denenerek toleransa göre tüketilmelidir. Ameliyattan 

sonraki 3. gün yağsız yoğurt, ayran, meyveli yoğurt (taneciksiz, 25 

gramdan az şeker) verilebilir(Batar et al.,2019). 

2.1.2. Tam Sıvı Diyet  

Bu diyet yaklaşık 10-14 gün kadar uygulanır. Bu diyette berrak sıvı 

diyetine ek olarak süt ve süt ürünleri, protein karışımları, taneciksiz 

çorbalar içerir. Tolerasyon göz önünde bulundurulmalıdır. İlk 

denemelerde her zaman az miktarda verilmelidir ve tolere edilirse 

miktarı arttırılır. İkinci haftadan itibaren berrak sıvıların dışında daha 

koyu kıvamlı meyve suları (kayısı, şeftali suyu) ve bazı çorbalara 

(mercimek, ezogelin hariç) başlanabilir (Aills et al.,2008). 

2.1.3. Püre Diyet  

Püre diyetinde önceki diyetlere ek olarak iyi pişmiş blenderize edilmiş 

gıdalar verilir. Gıdalar yavaş yavaş, küçük porsiyonlar halinde verilir. 

Yaklaşık 10-14 gün kadar uygulanır. Töleransa göre bu süre 

değişebilir. Katı gıdalar(püreler) ve sıvı alımları arasında yaklaşık 30 

dakikalık bir süre olmalıdır. Öğün sayısı 3-6 olmalıdır. Püre diyette 

yumurta, et, balık, tavuk püreleri, meyve(şekersiz) püresi, sebze 

püreleri, yumuşak peynirler verilebilir. Ayrıca her gün 2 litre sıvı 

alınmalıdır (Pedrosa et al.,2009). 

2.1.4. Yumuşak Katı Besin Diyeti 

Yumuşak katı besin diyeti normal gıdaya geçiş öncesi diyetidir. Az 

çiğneme gerektiren besinler tüketilir. Günlük en az 2 litre su 
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tüketmeye ve katı gıdalarla arasında 30 dakikalık zaman 

bulundurulmasına dikkat edilir. Öncelik her zaman proteinden zengin 

gıdalar olmalıdır. Sonraki tercih sebze ve meyveler olmalıdır. 

5. hafta ve sonrası normal gıdalara geçiş yapılır. Bu dönemde de 

beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı anda birden fazla 

değişik gıdaya başlanmamalıdır. Tüketilen gıdalar çok soğuk ya da 

çok sıcak olmamalıdır. Yavaş yavaş, iyi çiğnenerek ve küçük 

porsiyonlarda başlanmalıdır.  Sıvı alımı ile katı gıda arasındaki 25-30 

dakikalık zaman farkına ilk 5 ay boyunca dikkat edilmelidir(Sarwer et 

al.,2012). 

2.2. Bariatrik Cerrahi Sonrası Makro ve Mikro Besin                 

Yetersizlikleri 

Bariatrik cerrahi sonrası hastalar zayıflayıp genel sağlık durumları 

iyileşse de ciddi beslenme yetersizliklerine sebep olabilmektedir. 

Hastaların ameliyat sonrası mide hacmini küçülmesiyle daha az enerji 

alımı, hızlı kilo kaybı, uzun süreli kusma şikayetleri, bazı işlemlerin 

besin emilimini azaltması gibi komplikasyonlar vücutta protein, 

vitamin ve mineral yetersizliklerine sebep olabilmektedir. Cerrahi 

işlem sonrası daha çok B12, demir, kalsiyum eksilikleri 

görülmektedir. Hem beslenme ile hem de multivitaminlerle eksiklikler 

giderilmelidir. Eksikliklerin tespiti için hastalar ameliyat sonrası 

belirli aralıklarla biyokimya testleri yaptırmalıdır(Batar et al.,2019). 

Hastalarda ameliyat sonrası en çok protein-enerji yetersizlikleri 

olmaktadır. Proteinden yetersiz beslenmeyle bireyler kas kaybı riski 
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yaşamaktadır. Bu nedenle erken dönem protein desteği ameliyat 

sonrası kas kaybı riskini azaltır. Ayrıca biyoyararlılığı yüksek kaliteli 

proteinler beslenme programlarına ilave edilmelidir(Schollenberger et 

al.,2016). 

Bireylerin protein ihtiyacı yaşına, kilosuna, hastalığına ve yapılan 

cerrahi işlemin çeşidine göre değişiklik gösterir. Amerikan Metabolik 

ve Bariatrik Cerrahi Derneği rehberinde bariatrik cerrahi sonrası 

hastaların günlük alması gereken protein miktarı en az 60 gr dır. Roux 

en-Y Gastrik bypass (RYGB) sonrası günlük protein ihtiyacı 60-90 gr 

ya da 1-1.5 g/kg olarak belirlenir. Sleeve gastrektomi (SG) hastaları 

için günlük ihtiyaç 60-80 gr ya da 1.1 gr/kg olarak belirlenir(Shikora 

et al.,2007). 

Vücuda alınan kalsiyumun emilimi asidik ortamda daha etkindir. 

Fakat bariatrik cerrahi sonrası küçülen mide ile asitli ortam hacmi 

azaldığından diyetle yeterince kalsiyum alınamamaktadır. Bu nedenle 

günlük beslenmeye ek olarak 1000-1500 mg kalsiyum sitrat 

alınmalıdır. (Kornerup et al.,2019) 

Bariatrik cerrahi sonrası yetersiz besin alımı ve azalan mide 

hacminden ötürü emilimin azalmasıyla günlük diyete ek olarak 18 mg 

demir, 500 mcg vitamin B12, 3000 IU vitamin D verilmelidir 

(Schollenberger et al.,2016 & Shikora et al.,2007). 

2.3. Ameliyat Sonrası Sıvı Tüketimi 

Bariatrik cerrahi sonrası yiyecek alımının azalmasına bağlı olarak 

dehidratasyon görülebilir. Bu sebeple sıvı alımına dikkat etmeleri 
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gerekmektedir. Sıvı alınırken yudum yudum, az miktarda ve sık sık 

tüketmeleri önerilmektedir. Fazla miktarda tüketim bulantı ve 

kusmaya sebep olabilmektedir. Ayrıca tüketilen sıvılar çok sıcak ve 

soğuk olmamalıdır(Carucci  et al.,2014& Elia et al.,2017). 

Açık gastrik bypass sonrası ameliyatın ilk günü oral yoldan sıvı alımı 

olmamalıdır. Ikinci gün 30 ml olmalı ve yavaşça tüketilmelidir. 

Üçüncü gün ise 60 ml/saat olacak şekilde sıvı miktarı 

arttırılır(Dazıroğlu et al.,2020). 

Ayarlanabilir gastrik bant ameliyatı sonrası ilk gün 90-120 ml sıvı 

tüketilmelidir. Yavaş yavaş tüketilmelidir. Hasta eve döndüğünde 

damar yolu ile sıvı alımı kesildiğinde saatte 120-240 ml olacak şekilde 

oral yoldan alınmalıdır(Akbulut et al.,2017, Handzlik-Orlik et 

al.,2015). 

Laparoskopik gastrik bypass ya da sleeve gastrektomi sonrası ilk gün 

saatte 30 ml azar azar tüketilir. İkinci gün ise saatte 90-120 ml 

olmalıdır(Handzlik-Orlik et al.,2015).  

2.4. Bariatrik Cerrahi Sonrası Genel Öneriler 

Hastalar bulantı ve kusma riskine karşı besin alımını 20 dakikaya 

yayarak yavaşça tüketmelidirler. Kusma riskine karşı sıvı alımını da 

yavaşça yapmalıdır. Fazla kafein alımı dehidratasyona sebep 

olacağından sınırlandırılmalıdır( Tack et al.,2014, Carucci et al.2014). 

Besin tercihinde ilk olarak protein tüketilmelidir. İlk tercihin 

proteinden yana yapılması lif tüketimini azaltmaktadır. Bu durum 

konstipasyona sebep olabilmektedir. Yetersiz sıvı alımı ve düzensiz 
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fiziksel aktivite de konstipasyon riskini arttırır(Pitombo C et al.,2007, 

Tack et al.,2014). 

Basit şeker tüketimi, yağlı yemek tercihi ve dumping sendromuna 

neden olabilir. Bunu önlemek için basit karbonhidrat yerine kompleks 

karbonhidrat tercih edilmelidir(Elia et al.,2017). 

Mide hacmi küçüldüğü için tokluk hissi erken oluşur. Doygunluk 

hissedildiği an yeme içme bırakılmalıdır. Öğün sayısı arttırılmalıdır. 

Katı sıvı besin bir arada tüketilmemelidir. Kalorisi yüksek gıdalardan 

uzak durulmalıdır. Her gün düzenli egzersiz yapılmalıdır(Gungor et 

al.2019, Balcı et al.,2019). 

Ameliyat sonrası bazı bireylerde besinlere karşı tolerans 

olabilmektedir. Mide hacminin küçülmesi sebebiyle laktaz enziminin 

azalmasından ötürü hastalarda laktoz intoleransı gelişebilmektedir. Bu 

durumda laktozsuz ürünler tercih edilmelidir. 

SONUÇ 

Sleeve Gastrektomi  günümüzde yaygın uygulanan popüler bir cerrahi 

prosedürdür. Uygun ve uyumlu hasta seçiminde son derece dikkatli 

davranılmalıdır. Preop diyetisyen ve psikiyatri ekibiyle uyum 

içerisinde çalışılması, hastaya postoperatif diyet programı hakkında 

bilgi verilmesi, preoperatif mikro besin eksikliklerinin giderilmesi 

önemlidir. Hastaların preop efektif diyetisyen ve psikiyatr 

konsültasyonları postoperatif komplikasyonları ve hasta yönetimini 

ciddi anlamda kolaylaştırmaktadır. Hastanın operasyon ve sonraki 

süreç hakkında bilgi sahibi olması hasta beklentisine ve uyumuna 
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pozitif anlamda etki etmektedir. Postoperatif mikro ve makro besin 

eksiklerinin giderilmesi ve diyet uyumu sleeve gastrektomi 

operasyonunun başarısını ve hasta memnuniyetini arttırmaktadır.  
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GİRİŞ 

Klinik diz osteoartriti, ABD'nde 60 yaş üzeri popülasyonun yaklaşık 

%15'ini etkilemektedir ve güçlü bir şekilde obezite ile 

ilişkilidir(Nguyen et al., 2011). Vücut kütle indeksinin (BMI) her 5 

kg/m2 artışı osteoartrit (OA) gelişme riskini %35 oranında 

artırmaktadır(Zheng & Chen, 2015). OA semptomlarından yakınan 

hastalarda günlük fiziksel aktivite ve hayat kalitesi ciddi bir şekilde 

sınırlanmaktadır(McLawhorn & Landy, 2021). OA’in neden olduğu 

fonksiyonel kayıplar ve hastane giderleri, pnömoni, inme ve diyabet 

komplikasyonlarından daha fazladır(Zheng & Chen, 2015).   

Nonoperatif tedavi stratejileri, OA semptomlarını sınırlamada 

yardımcı olmakla beraber altta yatan patoloji düşünüldüğünde 

nonoperatif tedavilerden fayda görmeyen hastalarda tek seçenek Total 

Eklem Artroplastisi (TEA) olmaktadır. ABD'nde 50 yaş üzerindeki 

hastaların %4.5’u Total Diz Artroplastisi (TDA),  %2.3'ü Total Kalça 

Artroplastisi (TKA) geçirmektedir(Maradit Kremers et al., 2015). Her 

yıl bir milyonun üzerinde TDA ve TKA prosedürü uygulanmaktadır. 

2030 yılına kadar bu sayının yılda 2 milyonu bulması 

beklenmektedir(Sloan, Premkumar, & Sheth, 2018).                                                             

TEA geçiren hastaların yarısından fazlası obez hastalardır ve bu oran 

gittikçe artmaktadır(George et al., 2017). Obezite, OA için bağımsız 

bir risk faktörüdür(Gu et al., 2019). Obez hastaların özellikle diz 

OA’ine maruz kalma riski normal ağırlıktaki hastalardan çok daha 

fazladır. Bu artmış riski etkileyen diğer faktörler obez hastaların 
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eklem biyomekaniğinin ve sistemik inflamatuar yanıtlarının 

değişmesidir(Koonce & Bravman, 2013). Obez hastaların TEA 

sonrası komplikasyon oranları da normal ağırlıktaki hastalara göre 

artmış bulunmaktadır(Salih & Sutton, 2013). Amerikan kalça ve diz 

cerrahları birliği eklem artroplastisi öncesi özellikle BMI ˃40 

kg/m2'nin üzerinde olan hastalara kilo verilmesini 

önermektedir(Workgroup of the American Association of Hip and 

Knee Surgeons Evidence Based Committee, 2013). Bu kişilere normal 

ağırlıktaki hastalardan daha yüksek oranda TEA yapılmaktadır. Ayrıca 

morbid obez kişiler normal ağırlıktaki hastalara göre hayatlarında 

daha erken kalça ve diz revizyon cerrahisi geçirmektedir. Sağlık 

problemleri ve eklem şikayetleri obezite ile ilişkilidir. Bu nedenle 

kişiler öncelikle diyet veya fiziksel aktivite gibi çeşitli şekillerde kilo 

vermeleri yönünde cesaretlendirilmelidir. Bununla beraber normal 

kilonun sağlanması ve sürdürülmesi obez kişiler için çok düşük 

oranlarda gerçekleşmektedir. Bu durumun önemli bir kısmını 

hastaların egzersize direnç göstermeleri ile açıklayabiliriz. Çünkü 

egzersiz programlarının çoğunda hastaların eklem ağrısı 

artmaktadır(Heuts, de Jong, Hazebroek, Wagener, & Somford, 2021). 

Bu gruptaki hastalarda komorbiditeyi azaltmak için güvenilir ve 

sürdürülebilir kilo verme yöntemleri arasında bariatrik cerrahi (BC) 

bulunmaktadır(Mellion & Grover, 2021).  

Yazımızda, obezitenin ve kilo vermenin osteoartrit ve total eklem 

artroplastisi sonuçları üzerine olan etkilerini değerlendireceğiz ve 
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güncel literatür ışığında devam eden çalışmalar ve gelecekte yapılması 

gerekenleri tartışacağız. 

1. OBEZİTE VE OSTEOARTRİT İLİŞKİSİ 

Obezite, OA için bağımsız bir risk faktörüdür(Gu et al., 

2019).  Hastalıkları önleme ve kontrol merkezi'nin 2018 yılında 

yayınladığı raporunda, obez bireylerin normal ağırlıktaki bireylere 

göre 2 kat fazla OA tanısı aldığı bildirilmiştir(Centers for Disease 

Control and Prevention. Arthritis-related statistics. U.S. Department of 

Health & Human Services, 2018). Başka bir çalışmada obez bireylere 

normal ağırlıktaki bireylerden 5-8 kat fazla TKA yapıldığı ortaya 

konulmuştur(Flugsrud, Nordsletten, Espehaug, Havelin, & Meyer, 

2002). Birçok çalışma OA ile BMI arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur(Zheng & Chen, 2015; Manninen, Riihimäki, Heliövaara, & 

Mäkelä, 1996).  

OA gelişiminde bilinen mekanizma, eklem kıkırdağının aşınmasına ve 

yırtılmasına sekonder olarak ortaya çıkan mekanik ve yapısal 

bozulmadır. Yürüyüş sırasında eklem yüklenmesi direkt vücut ağırlığı 

ile ilişkilidir. Yürürken kalçaya binen temas güçlerin normal vücut 

ağırlığının 2-3 katına çıktığı gösterilmiştir. Yürüme ve merdiven 

çıkma sırasında kalça ekleminden geçerek diz eklemi üzerine binen 

yük bundan daha da fazla olmaktadır(Bergmann et al., 2001).  

Yürüyüş anomalileri, özellikle obez hastalarda sıklıkla görülmektedir. 

Alt ekstremite biyomekaniğinin özellikle yürüyüş, ayakta durma, 
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oturur durumdan ayağa kalkma durumlarında bozulmasına bağlı 

olarak ortaya çıkar. Eklem üzerine binen yükün yürüyüş şeklini 

bozması neticesinde eklem kıkırdağında adaptif değişiklikler meydana 

gelir. Eklem kıkırdağının kompozisyonu, yapısal ve mekanik 

karakteristikleri etkilenir(Maly, Costigan, & Olney, 2005;  

Mündermann, Dyrby, & Andriacchi, 2005; Rejeski, Craven, Ettinger, 

McFarlane, & Shumaker, 1996).  

Mekanik ve yapısal faktörler OA gelişimine mutlaka katkıda 

bulunmaktadır ancak son çalışmalar obezite ve OA arasındaki 

ilişkiden sadece bu faktörlerin sorumlu olmadığını göstermiştir. 

Yapılan sistematik bir derlemede, artmış yağ kitlesinin yük almayan 

eklem osteoartriti (el bileği) üzerinde de etkili olduğunu 

göstermiştir(Long et al., 2019). Çünkü obezite kronik inflamatuar bir 

durumdur. Etkili inflamatuar faktörler OA gelişimine katkıda 

bulunmaktadır. Obez hastalar normal ağırlıktaki kişilere göre daha 

yüksek adiposit kitlesine sahiptirler. Adipositler, metabolik olarak 

aktif hücrelerdir ve birçok faktörün salınımına neden olmaktadırlar. 

Bu faktörler genel olarak “adipositokinler” olarak adlandırılır. 

Kıkırdak homeostazında oynadıkları rol nedeniyle adipositokinlerin 

dengesindeki değişikliklerin obez hastalarda kıkırdak yıkımına ve 

buna bağlı olarak OA gelişimine neden olduğu 

düşünülmektedir(Francisco et al., 2018). Etkili olduğu bilinen 

adipositokinler içinde Leptin, Rezistin, Visfatin, Lipokalin-2 ve 

Apelin öne çıkmaktadır(Francisco et al., 2018). 
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Leptin, adipositlerden salınan bir tokluk hormonu olup obez 

bireylerde hem plazmada hem sinovyal sıvıda yüksek 

konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Eklem kıkırdağında, subkondral 

kemikte ve sinovyal dokularda artmış oranları OA şiddetiyle doğru 

orantılıdır. Leptin, hem kondrositleri (birçok inflamatuar faktörün, 

büyüme faktörlerinin ve matriks metalloproteinazların salınımını 

artırarak) hem de kondrojenik progenitor hücreleri (kıkırdak dengesini 

koruma yeteneklerini bozarak) etkileyen proinflamatuar sitokinler ile 

ilişki içindedir(Francisco et al., 2018).  

Rezistin, proinflamatuar adipositokin olarak birçok farklı sitokinle ve 

osteoblast proliferasyonu artmış seviyeleri ile ilişkilidir. Rezistin 

konsantrasyonları OA hastalarında sağlıklı kontrol grubuna göre daha 

yüksek bulunmaktadır. Bununla beraber OA gelişimi üzerine nasıl 

etkili olduğu tam olarak bilinmemektedir(Francisco et al., 2018).  

Visfatin, OA hastalarında hem serum hem sinovyal sıvıda sıklıkla 

izlenmektedir. Eklem bağ dokusu ve ekstrasellüler matriks yıkımıyla 

ilişkilidir(Francisco et al., 2018).  

Lipokalin-2, obez kişilerde ve OA hastalarında eklem dokusunda 

yüksek seviyelerde görülmektedir. Bu hormonun yaşlı hastalarda kırık 

riski ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Pro-osteoklastojenik faktörleri 

artırırken ve anti-osteoklastojenik faktörleri inhibe ettiği ve kondrosit 

proliferasyonunu azalttığı gösterilmiştir(Francisco et al., 2018).  

Son olarak Apelin, kondrositlerdeki katabolik faktörleri artırır, eklem 

kıkırdağında proteoglikan seviyesini azaltır. OA hastalarında sinovyal 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 240 

 

sıvıda yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Bunun yanında artmış 

seviyeleri hastalığın şiddeti ile ilişkilidir(Francisco et al., 2018). 

2. OBEZİTENİN ARTROPLASTİ SONUÇLARINA ETKİSİ 

Son dönem diz ve kalça osteoartritinde standart tedavi total eklem 

artroplastisidir. Bu prosedürlerin erken ve geç dönem 

komplikasyonları, artmış BMI ile ilişkilidir(Bergmann et al., 2001; 

Andersen, Crespo, Bartlett, Bathon, & Fontaine, 2003). Obezite, erken 

dönemde teknik ve cerrahi zorluk ve yüksek komorbidite insidansına 

neden olmaktadır. Ayrıca cerrahi alan enfeksiyonları, solunum 

komplikasyonları, tromboembolik hadiseler ve hastanede yatış 

süresini artırmaktadır. Geç dönemde ise, implant yüzeyi aşınması, 

protez yetmezliği, implant gevşemesi, revizyon cerrahisi ihtiyacı, 

eklem yüklenmesindeki değişikliklerle bağlı komponent 

malpozisyonu, obez hastalarda daha sık görülmektedir. Ayrıca 

postoperatif ağrı ve eklem hareket güçlüğü de daha fazla 

görülmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak hayat kalitesi skorları daha 

düşüktür(Mellion & Grover, 2021; Bergmann et al., 2001; Andersen, 

Crespo, Bartlett, Bathon, & Fontaine, 2003). 

3. KİLO VERMENİN OSTEOARTRİT SEYRİNE OLAN 

ETKİLERİ 

Kilo vermenin OA gelişimi ve semptomları üzerine olumlu etkisi 

bulunmaktadır. Obez ve hafif-orta şiddetli olan diz OA’de %5-10 kilo 

kaybı bile ağrı, eklem hareket güçlüğü, hayat kalitesi gibi durumlar 

için anlamlı bir düzelme gösterir(Chu, Lim, & Ng, 2018). Bayanlarda, 
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%50'ye varan oranlarda diz OA gelişimini azaltmaktadır(Felson, 

Anderson, Naimark, Walker, & Meenan, 1988). Morbid obez OA 

hastalarında bariatrik cerrahinin ileri dönem sonuçları iyi bir şekilde 

tanımlanmıştır(Torgerson & Sjöström, 2001). Bu tür hastalarda 

oldukça iyi bir tedavi seçeneğidir. Çalışmalar BC’nin OA gelişimi 

üzerine özellikle morbid obez hastalarda spesifik etkinliği olduğunu 

ve cerrahinin birçok faydasının bulunduğunu bildirmektedir. Eklem 

ağrısının sıklığını ve şiddetini azalttığı, fiziksel fonksiyonları 

geliştirdiği, eklem hareket açıklığını artırdığı gösterilmiştir(Groen et 

al., 2015; Abu-Abeid, Wishnitzer, Szold, Liebergall, & Manor, 2005; 

Hooper, Stellato, Hallowell, Seitz, & Moskowitz, 2007; Peltonen, 

Lindroos, & Torgerson, 2003). Birçok çalışma artropatinin 

semptomlarının rahatlamasında BC’nin tek başına uzun dönemde 

faydalı olduğunu bildirmektedir(Nelson et al., 2006; Moon Han, Kim, 

& Oh, 2005). BC sonrası kilo vermeyle beraber hastaların ayakta 

durma ve yürüyüşlerindeki düzelme anormal eklem yüklenmelerinin 

şiddetini azaltmaktadır.  

BC sonrası bir yıl içerisinde yürümede düzelme ve eklem 

yüklenmesinde azalmanın yanında birçok adipositokinin seviyelerinde 

düşme görülmektedir. Örneğin leptin seviyesindeki azalma sonucu 

OA diz ağrısında azalma izlenmektedir(Chen, Bomfim, Youn, Ren-

Fielding, & Samuels, 2018). Bununla birlikte bazı çalışmalarda kilo 

verme sonucu adım uzunluğunda ve yürüme hızında artışa bağlı 

olarak eklemde oluşan torkun artmasından dolayı TEA hızında artışa 

neden olabileceği de bildirilmiştir(Vartiainen et al.,2012; Vincent et 
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al., 2012). TEA hızında artış hastalarda OA’in daha şiddetli 

olmasından dolayı değildir. Bununla birlikte cerrahi sonrası ilk bir yıl 

içinde kalça ve dize yönelik artmış yüklenmeyi önleyerek OA 

ilerlemesini hızlandırmaktan kaçınmak gerekmektedir(Springer et al., 

2017). 

4. BARİYATRİK CERRAHİ VE TOTAL EKLEM 

ARTROPLASTİSİ 

TEA ve BC’nin zamanlaması açısından tartışmalar bulunmaktadır. 

TEA, mobiliteyi artırdığından dolayı cerrahi olmadan kilo vermenin 

daha kolay olacağı hatta BC sonrası efektif bir şekilde kilo verileceği 

söylenmiştir. Ancak çalışmalar bu düşünceleri destekler nitelikte 

değildir. TEA sonrası artmış mobiliteye rağmen hastalar ameliyat 

öncesi ağırlıklarını koruyamamakta ve bazı hastalar kilo 

almaktadır(Springer et al., 2017). Açık bir şekilde OA olmayan ve 

mobilitesi normal hastalar dahi cerrahi yapılmaksızın kilo vermekte 

zorlanmaktadır. Bu da bize TEA sonrası uzun dönemde istenen kilo 

kaybının sağlanamayacağını göstermektedir. Amerikan kalça ve diz 

cerrahları birliğinin önerisi, TEA öncesi kilo verilmesi 

yönündedir(Workgroup of the American Association of Hip and Knee 

Surgeons Evidence Based Committee, 2013). Özellikle BMI˃ 40 

kg/m2 hastalarda artmış komplikasyon riski, kötü fonksiyonel sonuçlar 

ve artmış maliyetler normal ağırlıktaki hastalara göre daha yüksek 

oranlardadır. Morbid obez hastalarda komorbiditenin azaltılması için 

uzun dönem kilo dengesini sağlayacak güvenli metodların başında BC 

gelmektedir(Torgerson & Sjöström, 2001). TEA sonuçları üzerine 
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BC’nin etkisini gösteren çalışmalar farklı sonuçlar bildirmektedir. 

Tartışmalar olmakla birlikte BC’nin birçok faydasının olduğu 

gösterilmiştir. 

TEA öncesi uygulanan BC etkilerini değerlendiren taramalarda aynı 

yayınların farklı değişkenleri içeren kombinasyonları incelenmiştir. 

Bu çalışmaların içerisinde TEA öncesinde BC ile beraber veya yalnız 

başına TEA uygulamaları karşılaştırılmış, hemen tamamında 

artroplasti öncesinde cerrahi olarak kilo vermenin yararları 

bildirilmiştir. 

Geniş hasta popülasyonu olan bir çalışmada TEA öncesi BC 

uygulanan ve uygulanmayan morbid obez hastalar cerrahi sonrası ilk 

90 günlük süre içinde izlenen majör ve minör komplikasyonlar 

açısından değerlendirilmişler. BC uygulanan hastalarda komplikasyon 

oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir(Werner, Kurkis, 

Gwathmey, & Browne, 2015). 

Benzer bir retrospektif çalışmada 1997-2011 yılları arasında TKA ve 

TDA uygulanan morbid obez hastalar artroplasti öncesi BC uygulanan 

ve uygulanmayanlar şeklinde ayrılarak değerlendirilmiş. TDA öncesi 

BC uygulanan hastalarda hastanede yatış sürelerinde ve ilk 90 gün 

içinde görülen komplikasyon oranlarında azalma bildirilmiştir. 

Revizyon oranları benzer bulunmuştur. Aynı çalışmanın TKA 

ayağında öncesinde BC uygulanan hastalarda hastanede yatış süresi ve 

komplikasyonların daha az görüldüğü, revizyon ve dislokasyon 
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oranlarının ise benzer olduğu ortaya konulmuştur(McLawhorn et al.,  

2018).  

Bir başka çalışmada TKA yapılan morbid obez hastalar,  öncesinde 

BC uygulanan ve uygulanmayan hasta grupları olarak 

değerlendirilmiş. Artroplasti öncesi BC uygulanan hastalarda 

reoperasyon ve revizyon oranlarının daha az olduğu 

bildirilmiştir(Watts et al.,  2016).  Ayrıca TEA öncesinde BC 

uygulanan hastalarda daha az yara yeri enfeksiyonu ve tekrar 

hastaneye yatış bildirilmiştir(Kulkarni et al.,  2011).  

Artroplasti öncesi BC uygulanan hastalarda operasyon zamanının ve 

hastanede yatış süresinin kısaldığını bildiren bir diğer çalışmada erken 

dönem komplikasyonların ve geç dönemde reoperasyon oranlarının 

ise benzer olduğu belirtilmiştir(Nearing et al., 2017).  

TEA öncesinde uygulanacak BC’nin potansiyel avantajı sadece 

postoperatif başarılı sonuçlar değildir. Bu hastalar için artroplasti 

operasyonunun yerel sağlık merkezlerinde yapılabilmesi ve bu şekilde 

sağlık giderlerinin azaltılması da önemli avantajları arasındadır. 

Birçok ilçe devlet hastanesinde morbid obez hastalar TEA için 

bölgesel büyük devlet hastanelerine sevk edilmektedir. Bu da 

hastaların transfer maliyetlerini ve takiplerindeki zorlukları 

beraberinde getirmektedir. Morbid obez hastaların BC uygulanarak 

kilo vermesi sağlanabilirse takiplerindeki komplikasyon oranları 

azalacağından artroplasti yerel sağlık merkezlerinde 

gerçekleştirilebilecektir(Springer et al., 2017).  
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BC sonrası  kötü  TEA sonuçları bildiren çalışmalarda bulunmaktadır. 

TDA öncesinde BC uygulanan ve uygulanmayan hastaların 

karşılaştırıldıkları bir çalışmada reoperasyon açısından ilk grupta daha 

yüksek oranlar bildirmişlerdir. Bununla birlikte revizyon cerrahisi, 

periprostetik eklem enfeksiyonu gibi komplikasyonlar açısından iki 

grup arasında benzer oranlar bulunmuştur. BC uygulanan grupta 

tekrar operasyon en önemli sebebi eklem hareket kısıtlılığıdır. Bu 

kısıtlılık genel anestezi altında yapılan manipülasyonla tedavi 

edilmiştir. Reoperasyonun diğer olası sebebi BC uygulanan hastalarda 

izlenen protein malnütrisyonu ve vitamin defisitlerine bağlı yara 

iyileşmesinde gecikme olabilir(Martin, Watts, & Taunton, 2015).  

TEA öncesi BC uygulanan ve uygulanmayan morbid obez ve normal 

ağırlıktaki hastalar karşılaştırılmıştır. Özellikle medikal ve cerrahi 

komplikasyon oranları 30. ve 90. günlerde ve 2 yıllık takiplerde BC 

uygulanan grupta daha yüksek bulunmuştur(Nickel et al., 2016). 

1999-2012 yılları arasında 65 yaş ve üzeri  multipl komorbiditesi  olan 

hastalar değerlendirilmiştir. TKA ve TDA olan hastalar son 24 ay 

içerisinde BC geçirenler ve geçirmeyenler şeklinde ikiye ayrılmıştır. 

Postoperatif 6. ay, 1.yıl, 2.yıl ve 5.yıl takipleriyle karşılaştırmışlar. 

Tüm sebeplere bağlı toplam revizyon riskinin BC ile ilişkili olmadığı 

sadece periprostetik enfeksiyona bağlı revizyonla ilişkili bulunduğu 

gösterilmiş(Lee, Ong, Baykal, Lau, & Malkani, 2018). 

TEA öncesinde BC uygulanan hastaların sonuçlarındaki farklılıkların 

en azından bir kısmının sebebini BC zamanlamasındaki farklılıklar 
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oluşturmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar ideal zamanı tanımlamaya 

çalışmışlardır. TDA’de en iyi sonuçlar için BC’nin en az 2 yıl ve 

öncesinde uygulanması gerektiği bildirilmiştir. Bu şekilde toplam 

anestezi ve operasyon zamanı ve turnike zamanının daha kısa olduğu 

raporlanmıştır(Severson et al., 2012).  Bir diğer çalışmada 6 aydan 

daha uzun zaman önce BC uygulanan TKA hastalarında postoperatif 

ilk 90 günde tekrar hastaneye yatma oranlarının anlamlı şekilde daha 

az olduğu tespit edilmiştir(Schwarzkopf, Lavery, Hooper, Parikh, & 

Gold, 2018).   TDA öncesi 2 yıldan daha kısa süre önce BC uygulanan 

hastalar morbid obez ve morbid obez olmayanlar şeklinde 

karşılaştırılmış. BC’nin 30. gün, 90. gün ve 1 yıl içerisinde tekrar 

hastaneye yatma oranları açısından bir risk faktörü olmadığı 

bildirilmiş. Sonuç olarak BC sonrası genellikle hastaların 6-24 ay kilo 

vermeleri ve stabil kilolarına ulaştıktan sonra TEA uygulanması daha 

uygun görülmektedir(Liu, Paoli, Mahure, Bosco, & Campbell, 2018).  

BC sonrası TEA uygulanan hastalarda maliyet etkinlik analizi yapılan 

az sayıda çalışma vardır. TDA öncesi BC uygulanan ve uygulanmayan 

hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada BC’nin maliyet etkinlik 

açısından uygun bir cerrahi olduğu sonucuna varılmıştır(McLawhorn, 

Southren, Wang, Marx, & Dodwell, 2016). 
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SONUÇ 

Altta yatan sebepten bağımsız olarak tüm çalışmalarda kilo vermeye 

bağlı olarak diz ve kalça ağrısında azalma tespit edilmiştir. Yapılmış 

tüm sistematik taramaların sonuçlarında BC’nin kalça ve diz 

eklemindeki ağrıyı azaltma üzerine pozitif etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Hatta bazı hastalarda BC sonrası kilo verilmesine bağlı olarak artritik 

semptomlarda ciddi düzelmeler olmakta ve TEA’ne gerek 

kalmamaktadır. TEA üzerine BC etkinliğinin değerlendirildiği 

prospektif randomize kontrollü çalışma sonuçları henüz yeterli delil 

düzeyinde bulunmamaktadır. Devam eden çok merkezli gözlemsel bir 

çalışma prospektif olarak yapılmaktadır(Benotti et al., 2018). Bu 

çalışmada BC’nin TDA sonuçları üzerine olan etkinliği 

araştırılmaktadır. Çalışma sonuçları elimize ulaştığında BC ve ilişkili 

kilo vermenin TEA sonuçları üzerine olumlu etkisi hakkında daha net 

konuşmak mümkün olacaktır.  

Ancak rölatif yaşlı ve TEA düşünülen hastalar için bireysel olarak 

ortopedik ve bariatrik cerrahların riskleri ve faydaları düşünerek 

birlikte karar vermeleri bu aşamada doğru olacaktır. Bariatrik 

cerrahinin zamanlamasının tanımlanmasına ihtiyaç vardır. Gelecekte 

yapılacak çalışmalarla BC sonrası morbid obez hastaların ne 

kadarında TEA uygulamasından kaçınmak gerektiği, artmış 

mobilitenin ve egzersiz kapasitesinin OA üzerindeki etkisi ve ideal 

metabolik cerrahi prosedürün tam olarak tanımlanacağı çalışmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır. 
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GİRİŞ 

Obezite Tip2 Diabetes Mellitus (Tip2DM) için  iyi bilinen bir risk 

faktörüdür(Afshin & Forouzanfar, 2017).Buna paralel olarak da 

Tip2DM görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Şuan % 9 olarak 

görülmekte iken 2025 te % 12 ye çıkacağı öngörülmektedir(Zhou et al, 

2016).Bariatrik cerrahi özellikle Tip2DM remisyonunda olmak üzere 

obezite için en etkili tedavidir (Zhou et al,2016; Zhang et al, 2010; Gloy 

et al 2013; Pories WJ et al, 1992; Pories WJ et al, 1995; Hossain et al, 

2007; Mingrone et al, 2012; Schauer et al, 2012 ).Obezite ile ilişkili 

komorbid hastalıklar arasında en fazla kanıta sahip endikasyon 

Tip2DM dir. Tip2DM tedavisinde bariatrik cerrahinin önemli bir yol 

olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcuttur (Angrisani L et al, 2017; 

Buchwald et al, 2004).Tip2DM’li birçok hastada bu prosedürler 

sonrasında normal glikolize hemoglobin (HbA1c) ile birlikte en az 1 yıl 

süre ile antidiyabetik ilaç kullanmadan normal açlık plazma glukoz 

seviyesi olarak bilinen tam remisyon görülmüştür.İkinci diyabet 

cerrahisi zirvesinde (DSS2) obez Tip 2 DM hastalarda glukoz düşürücü 

tedavi seçenekleri arasında metabolik\bariatrik cerrahi prosedürleri 

öneren kılavuzlar ortaya çıkmıştır (Rubino F, Nathan DM, 

2016)(Grafik 1). Büyük ulusal cerrahi ve diyabet kuruluşları da dahil 

olmak üzere dünya çapında 53 kuruluş tarafından DSS 2 kılavuzları 

kabul edilerek 2017 de ADA diyabet tedavi standartlarında yerini aldı 

Bu yeni kılavuza göre kötü kontrollü Tip2 DM ve BMI 30 üstünde 

(asyalı bireylerde ise 27,5 üstünde) olan hastalarda diyabet tedavisinde 
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metabolik cerrahi standart olmalıdır (American Diabetes Association , 

2017).  

 

Grafik 1: Uluslararası Diabet Organizasyonu tarafından önerilen Tip2DM Tedavi 

Algoritması (Rubino , 2016) (12) 

Uluslararası Diyabet Organizasyonunun obezite sınıflaması ve Glisemik kontrol 

dereceseni göre Tip2DM tedavi algoritmasıdır. VKİ : Vücut Kitle İndeksi 

Bariatrik cerrahi sonrasındaki Tip2DM’ deki remisyon ile alakalı ana 

mekanizma tam olarak anlaşılamamakla birlikte temel etkinin 
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gastrointestinal sistemin glukoz hemostazındaki rolü olduğu 

görülmüştür (Madsbad S et al, 2014; Drucker DJ et al, 2007; Kaplan 

LM et al, 2017)(Grafik 2).Birçok nöroendokrin ve metabolik etkiler ile 

birlikte HbA1c’deki azalma dolaşımdaki inkretin konsantrasyon artışı, 

insülin duyarlılığı ve beta hücre fonksiyonu sorumlu tutulmaktadır 

(Kashyap SR et al,2013; BAtterham RL et al, 2016). Distale 

hızlandırılmış gıda girişi sonucu ince barsağın bir kısmının sindirmemiş 

gıda ile teması hormonal değişikliklerin temelini oluşturabilir (Dirksen 

C et al, 2013).Cerrahi sonrası Glukagon benzeri peptit 1(GLP 1) artışına 

bağlı insülin sekresyonunda artış görülmektedir (Bojsen-Moller et al, 

2014; Peterli et al, 2012).GLP1 postprandiyal insülin sekresyonun ve 

glukagon inhibisyonunu stimüle eder (Drucker et al,2014).Mide 

boşalmasının yavaşlaması dolayısıyla tokluğun artması  eş zamanlı 

olarak da peptid YY nin artması anoreksijenik etkilerin ortaya 

çıkmasına neden olur (Peterli R et al, 2012; Rubino F et al, 

2004).Barsak mikrobiatasında ve safra asit konsantrasyonudaki artış 

görülür. Roux-n Y Gastrik Bypass(RYGB) sonrası dolaşımdaki safra 

asit sekresyonundaki artış GLP-1 salgısındaki pik ile pozitif ilişkisi 

görülmüştür. Dolaylı olarak safra asit konsantrasyonundaki artışın 

GLP-1 salgısını stimüle ettiğini göstermektedir ( Madsbad S et al, 2014; 

Drucker et al, 2007; Kaplan LM et al, 2017).Bu etkilerin hasta 

kilosundan bağımsız olduğu görülmektedir (Tablo1).Cerrahi sonrası 

kilo kaybı çok daha yavaş olurken diyabetteki düzelme günler haftalar 

içinde olmaktadır (Adams TD et al).Bypass içeren prosedürlerin kilo 

kaybı dışında farklı mekanizmalarla da glukoz hemostazını etkilediğine 

dair kanıtlar mevcuttur (Thaler JP et al, 2009).Birincisi  cerrahi sonrası 
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diyabetteki düzelme kilo kaybından cok daha hızlı şekilde olmaktadır. 

İkincisi cerrahi prosedür sonrası kilo kaybı oranında çok daha etkili 

oranda diyabette düzelme görülmektedir. Üçüncüsü bypass 

operasyonları sonrası kilo kaybı miktarı  ile diyabet remisyon derecesi 

, remisyon sonrası nüks oranı ve kalp krizi, felç, ölüm gibi ölümcül 

durumların görülmesi arasında tutarsız bir ilişki vardır. Dördüncüsü 

mide kapasitesinden ödün vermeden metabolik cerrahinin intestinal 

fizyolojisini taklit eden araçlarda yapılan deneysel çalışmalarda kilo 

kaybı ve glukoz düşürücü etki olmadan Tip2DM’nin güçlü bir şekilde 

iyileştirildiği görülmüştür. Bu veriler ışığında şunu bilmek gereklidir ki 

cerrahi Tip2DM remisyonunda önemlidir ama cerrahi dışı yöntemlerle 

kilo kaybı diyabet tedavisi için etkili değildir. Bu açıklanan 

mekanizmalar ışığında ciddi obez olmayan hastalarda diyabet 

remisyonu için cerrahinin kullanılabileceği öngörülmüştür (Cummings 

DE et al, 2009). 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Metabolik Cerrahinin Glukoz Metabolizması Üzerine Potansiyel Etkisi 

Diyabette Remisyon \ Gerileme 

            Kardiyovasküler Olaylar                                          Mortalite  
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Bariatrik cerrahi prosedürleri arasında Tip2DM remisyon oranları , kilo 

kaybı, beslenme eksikliği gibi komplikasyonların oranı açısından 

farklılıklar mevcuttur. Diyabetik hastalarda prosedür seçimi açısından 

modern yaklaşım  prosedürlerin avantaj ve dezavantajları ile hastanın 

beklentisi ve tıbbi özellikleri göz önüne alınarak seçim yapmaktır. Bu 

bölümde cerrahi prosedüre karar vermede yol gösterici kanıtları gözden 

geçiriyoruz. 

Tablo 1: Metabolik Cerrahinin Kilo Kaybından Bağımsız Glukoz Düşürücü Etki 

Mekanizmaları 

1 Barsak Hormonlarındaki Olumlu Değişiklik 

1a GLP-1 sekresyonundaki artış dolayısıyla insülin sekresyonundaki artış 

(postprandial peptid YY ve oksintomodulin seviyesi 

1b Bazı vakalarda diyabeti tetikleyen peptid ghrelinin bozulmuş sekresyonu 

2 Safra asit uyarımındaki olumlu değişiklikler 

3 İnce barsaktaki glukoz metabolizmasındaki artış 

4 İntestinal besin uyarımındaki değişiklik ile hem hümoral hem nöral 

yolaklar ile insülin duyarlığındaki artış 

5 SGLT -1 aracılığıyla intestinal glukoz geçişinde azalma 

6 Dolaşımdaki dalli zincirli aminoasitlerin azalışı 

7 Barsak microbiatasındaki olası değişiklikler ( Her ne kadar kilo kaybına 

olan etkisi glukoz hemostazına olan etkisinden daha fazla olduğu görülse 

de ) 

 

1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Anahtar kelime olarak diyabet ve gastrik bypass (RYGB) ,Jejunoileal 

bypass ,duodenal swtich (DS) , Gastrik sleeve (SG) , biliopankreatik 

diversiyon (BPD) , bariatrik cerrahi , metabolk cerrahi  obezite cerrahisi 

kelimeleri kullanılarak 1992 ile 2020 yılları arasında Pubmed , 

EMBASE ve Cochrane kütüphanelerindeki ingilizce makaleler tarandı. 

Tarihsel önemi olan ve yaygın olarak atıfta bulunulan dönüm noktası 
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çalışmalar , bibliyografiler ilgili makaleleri bulabilmek için çapraz 

referans verildi.Grade sistemi kullanılarak öneriler sınıflandırıldı. 

2. SONUÇLAR 

2.1. Diabetik Hastalarda Kişiselleştirilmiş Prosedür Seçimi 

Randomize kontrollü çalışmalar , medikal tedaviye göre glisemik 

kontrol ve diyabet remisyonunda cerrrahi prosedürün medikal tedaviye 

yüksek düzeyde kanıtla üstün olduğunu göstermektedir.Mevcut 

kılavuzlar kötü kontrollü Tip2DM hastalarında metabolik cerrahiyi 

desteklemektedir (Rubino F et al, 2016; Jensen MD et al, 2014; 

Mechanick JI, 2013)(Tablo 2).Obezite nedeni ile yapılan bariatrik 

cerrahilerde daha fazla kilo kaybı , daha yüksek oranda Tip2DM 

remisyonu  buna karşılık daha fazla beslenme komplikasyonları olduğu 

görülmüştür Bununla birlikte veriler daha detaylı bir hasta bilgisi ile 

karar verilmesini önermektedir. Hastanın bireysel faktörleri ile çeşitli 

prosedürlerin özellikleri karşılaştırılarak hasta bazlı karar verilmesi 

önemlidir. 

Tablo 2 : Tip 2DM hastalarında metabolik cerrahi medikal tedaviyi karşılaştıran 

randomize kontrollü çalışmalar 

Yazar 

(Ref) 

Çalışma 

Grubu 

Kontrol 

Grubu 

Çalışmaya 

Katılma 

Kriterleri 

Örnekl

em 

Genişli

ği 

Taki

p 

Süre

si 

Kilo 

Kaybı 

(Çalışm

a ve 

Kontrol

) 

Diyabet 

Remisyonu 

(Çalışma ve 

Kontrol) 

Dixon 

ve ark 

(58) 

Medikal 

tedavi ve 

laparoskop

ik AGB 

Medikal 

Tedavi 

Yaş: 20-60 

BMI 30-40 

kg\m2 

T2DM<2 yıl 

60 2 yıl 21.1kg 

ve 1.5 

kg 

(p<0,001

) 

AKŞ<126 

mg\dl 

HbA1c<%6.2 

antidiabetik 

ilaç kullanımı 

olmadan : 

% 73 ve % 13 

(p<0,001) 
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Schauer 

ve ark 

(9) 

Yoğun MT 

ve Lap 

RYGB 

veya SG  

Yoğun 

Medikal 

Tedavi 

Yaş: 20-60 

 

BMI 27-43 

kg\m2 

 

T2DM(HbA1

c> %7 ) 

150 1 yıl RYGB : 

29.4 kg 

SG : 

25.1 kg 

MT:5.4 

kg 

(p<0.001

) 

RYGB 

ve SG  

(p:0.02) 

HbA1c< %6: 

RYGB : % 42 

SG:%27 

MT:%12 

RYGB ve 

MT: p:0.002 

SG ve MT: 

p:0.008 

RYGB ve SG: 

p:0.59 

Mingron

e ve ark 

(8) 

Medikal 

Tedavi ve 

Lap RYGB 

veya Açık 

BPD 

Medikal 

Tedavi 

Yaş: 30-60 

 

BMI > 35 

kg\m2  

 

T2DM > 5 yıl 

(HbA1c> %7 

) 

60 2 yıl RYGB : 

33.3 kg 

BPD: 

33.8 kg 

 MT: 4.7 

kg 

RYGB 

ve 

MT:p<0.

001 

 

BPD ve 

MT: 

p<0.001 

AKŞ<100 

mg\dl 

HbA1c<%6.5 

en az 1 yıl 

antidiabetik 

ilaç kullanımı 

olmadan 

RYGB % 75 , 

BPD % 5  

MT: % 0 

RYGB ve 

MT: p<0.001 

BPD ve MT: 

p<0.001 

İkramud

din ve 

ark (60) 

Yoğun MT 

ve Lap 

RYGB 

Yoğun 

MT 

Yaş: 30-60 

BMI 30-39.9 

kg\m2 

T2DM> 6 ay 

HbA1c> %8 

Serum 

Cpeptit > 1.0 

ng\ml 

120 1 yıl Çalışma 

Grubu 

:26.1 kg 

Kontrol 

Grubu : 

7.9 kg 

(p<0.001

) 

HbA1c <% 7 

LDL<100 

mg\dl 

Sistolik kan 

basıncı<130 

mm Hg: 

% 49 - %19 

P<0.001 

Liang ve 

ark (76) 

Lap RYGB Rutin 

Bakım(Ex

enatide 

olsun veya 

olmasın) 

Yaş: 30-60 

BMI >28 

kg\m2 

T2DM 

antidiab ilaç 

ile tedavi 

edilen> 12 ay 

HbA1c> %7 

Serum 

Cpeptit > 0.3 

ng\ml , HT 

108 1 yıl RYGB 

ve rutin 

bakım 

p<0.01 

RYGBv

e 

Exenatid

e p<0.05 

Rutin 

bakım 

ve 

exenatid

e p>0.05 

RYGB % 90  

Rutin bakım 

% 0 

Exenatide % 0 

Wentwo

rth ve 

ark (77) 

Multidisipl

iner Diabet 

Bakımı ve 

Lap AGB 

Multidisip

liner 

Diabet 

Bakımı 

Yaş: 18-65 

BMI 25-30 

kg\m2 

T2DM< 5 yıl 

51 2 yıl 11.5 kg 

vs 1.6 kg 

P: 0.002 

Açlık kan 

glukozu <126 

mg\dl 

2 saatlik oral 

glukoz 

tolerans testi < 

200 mg\dl 

(antdiabetik 

ilaç kullanım 

olmadan) 

% 52 vs % 8 

p:0.001 
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Courcou

las ve 

ark (41) 

RYGB 

veya Lap 

AGB 

Yoğum 

Yaşam 

Değişikliğ

i ve Kilo 

Verme 

Yaş: 25-55 

BMI: 30-40 

kg\m2 

T2DM 

(AKŞ> 126 

mg \dl veya 

antidiabetik 

ilaç 

kullananlar 

69 1 yıl RYGB : 

26.8 

AGB 

17.4 kg 

yaşam:1

0.3kg 

RYGB 

vs 

Kontrol 

p<0.001 

AGB vs 

kontrol 

p:0.02 

RYGB 

vs AGB 

p: 0.001 

HbA1c < % 

5.7 

AKŞ 

<100mg\dl 

(antidiabetik 

ilaç 

kullanmadan 

RYGB % 17 

AGB % 23 

Kontrol % 0 

RYGB vs 

kontrol 

:p:0.11 

AGB vs 

kontrol 

:p:0.02 

RYGB vs 

AGB : p: 0.72 

Halperin 

ve ark 

(78) 

RYGB Yoğun 

MT ve 

Kilo 

Yönetimi 

Yaş: 21-65 

BMI: 30-42 

kg\m2 

T2DM >1 yıl 

HbA1c >% 

6.5 

(antidiabetik 

ilaç) 

38 1 yıl P<0.001 

( RYGB 

lehine) 

HbA1c < % 

6.5 

AKŞ <126 

mg\dl 

% 58 - % 16 

P: 0.003 

Parikh 

ve ark 

(42) 

RYGB , 

SG veya 

AGB ( 

Lap) 

Yoğun 

MT 

BMI: 30-35 

kg\m2 

T2DM 

57 6 ay 17.3 kg 

vs 1.8 kg 

P<0.001 

AKŞ<126 

mg\dl 

2.saat 

OGTT<200 

mg \dl 

HbA1c <% 

6.5(ilaç 

kullanmaksızı

n) 

% 65 - % 0 

P<0.001 

Ding ve 

ark(79) 

Lap AGB Yoğun 

MT 

Yaş : 21-65 

BMI 30-42 

kg\m2 

T2DM> 1 yıl 

HbA1.> % 

6.5(ilaç 

kullanımı) 

45 1 yıl P:0.03 

(AGB 

lehine) 

HbA1c < % 

6.5 

AKŞ : <126 

mg \dl 

% 33 - % 23 

P:0.46 

Cummin

g ve ark 

(80) 

Lap RYGB Yoğun 

MT 

Yaş : 25-64 

BMI:30-45 

kg\m2 

T2DM ( ilaç 

kullanımı) 

 

43 1 yıl 25.8 kg 

vs 6.4 kg 

P<0.001 

HbA1c <% 6 ( 

ilaç kullanımı 

yok) 

% 60 vs %6 

P:0.002 

Lap: Laparoskopik, MT: Medikal Tedavi, RYGB:Roux en Y Gastrik Bypass, 

AGB:Ayarlanabilir Gastrik Band, SG: Sleeve Gastrektomi, AKŞ: Açlık kan şekeri 
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Yapılan uzun süreli çalışmalara göre obezite ve diabet nedeni ile 

yapılan metabolik cerrahi ,cerrahi dışı tedavilere oranla diyabet 

remisyonu  , kilo kaybı , kardiyovasküler riskler açısından daha etkilidir 

(Schauer PR et al,2016; Sjostrom L et al, 2013; Adams TD et al, 2012; 

Arterburn DE et al, 2015; Adans TD et al, 2016).Bazı çalışmalarda 

bariatrik cerrahi geçiren hastalarda tüm nedenlere bağlı ölümlerde 

azalma olduğu (Schauer PR et al,2016; Arterburn DE et al, 2015; 

jostorom L et al, 2007; Adams TD et al, 2007), diyabete bağlı ölümlerde 

% 92 lik bir azalma olduğu görüldü (Adams TD et al, 2007).Büyük bir 

ameliyat sonrası hastaların sigarayı bırakmak , diyetlerini değiştirmek  

, egzersiz yapmak gibi yaşam değişikliklerini daha ciddi şekilde uyması 

randomize olmayan çalışmaların kafa karıştırıcı unsurudur. Buna karşın  

yapılan randomize çalışmalarda yaşam koşul değişikliği ve medikal 

tedavi alan hastalarda en yaygın yapılan 4 bariatrik cerrahi prosedürü 

karşılaştırıldı.Vücut ağırlığı glisemik parametreler (diyabet remisyonu 

, antidiabetik ilaç kullanımı ,glisemik kontrol ) , HDL ve triaçilgliserol 

seviyeleri  metabolik sendrom , yaşam kalitesi  kriterleri 

karşılaştırıldığında tüm kriterlerde cerrahinin üstün olduğu görüldü. 

Yaklaşık 1050 hastada yapılan çalışmalarda 5 yıllık dönemde hiç ölüm 

görülmemesi kabul edilebilir komplikasyonlar ile cerrahinin başarısını 

desteklemektedir (Rubino F et al, 2016; Schauer PR et al 2016; Vest 

AR et al, 2012). 

Diyabet  remisyonu bariatrik cerrahi hastalarda postop etkilerini takip 

etmede birincil ve en yaygın hedeftir (Weinstein AL et al, 2014).Hasta 

bazlı karar vermede temel prensip  ameliyat sonrası diyabet remisyonu 
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oranı ve metabolik iyileşmenin potansiyelini belirleme ve bunların 

beslenme komplikasyonları ile karşılaştırılarak kar zarar hesabı 

yapmaktır. 

Metabolik \bariatrik cerrahinin klinikte sıklıkla kullanılan tekniklerine 

bakacak olursak RYGB (tüm dünyada metabolik\bariatrik cerrahinin % 

42 si)  vertikal sleeve gastrektomi (%42) , Laparoskopik gastrik bant , 

biliopankreatik diversiyon (% 2) (David E et al, 2017).Amerika’da 

yapılan obezite prosedürlerinin %  90’ını SG ve RYGB oluşturmaktadır 

ve tüm prosedürlerin yarısından fazlası SG dir (English WJ et al, 2018; 

Khorgani Z et al, 2017; Kizy S et al, 2017).Bariatrik metabolik etkisi 

açısından en etkili olan Biliopankreatik diversiyon duodenal swtich 

(BPDDS), ardından sırasıyla RYGB, SG ve Ayarlanabilir Gastrik 

Bant(AGB) (Mingrone G et al, 2012; Schauer PR et al, 2012; Rubino F 

et al, 2016; Courculas AP et al, 2014; Parikh M et al, 2014; Mingrone 

G et al, 2015; Schauer PR et al, 2017; Schauer PR et al, 2014). 

RYGB ile SG karşılştırıldığında diyabet remisyonu açısından küçük 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Amini ve arkadaşlarının yaptığı 4 

randomize kontrollü çalışmada bariatrik cerahi sonrası Tip2DM 

hastaları karşılaştırılmış . RYGB yapılan 175 hasta ile SG yapılan 174 

hastaya bakılmış. 5 yıllık takipte RYGB den sonra hastaların % 60’ında 

SG sonrası hastaların % 43 ünde tam remisyon ( HBA1c<%6, 

antidiabetik ilaç kullanımı yok) sağlanmıştır, yine 5 yıllık takipte 

RYGB sonrası hastaların % 60 ‘ı , SG sonrası % 55’inde uzun dönem 

remisyon (Hba1c <% 6.5 ,  antidiabetik ilaç kullanım yok ) görülmüştür. 
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İstatistikler RYGB tam remisyonda nispeten avantajlı olduğunu 

göstermiştir (Aminian A et al, 2020). 

ABD’de bariatrik cerrahi geçiren Tip2DM’li 9710 hastanın 

karşılaştırdığı PCORnet Bariatrik Çalışması isimli geniş kohort çalışma 

yapılmış. Hastaların % 64.2 sine RYGB , % 35.8 ine SG uygulandı. 

Ameliyat öncesi diyabet derecesi gruplar arasında benzermiş. Çoğu 

hastada ameliyattan 2 yıl sona Tip2DM remisyonu olduğu görülmüştür. 

RYGB uygulanan grupta biraz daha fazla oranda remisyon 

görülmüştür.SG ile karşılaştırıldığında her dönemde RYGB grubunda 

remisyon daha fazla oranda görülmüştür. İlk 1 yılda RYGB , % 59.2’ye 

karşı % 55.9 , 3 yılda % 84,3’e karşı % 81.5 , 5 yılda % 86,1’e karşı % 

83,5 Tip2DM remisyon oranı ile  SG ye daha üstün bulunmuştur. Sonuç 

olarak uzun dönem sonuçların ufak bir farkla RYGB lehine daha 

olumlu olduğunu göstermektedir (Buchwald H et al, 2009).RYGB ve 

SG karşılaştırıldığı çalışmalar preop diyabetin şiddeti  süresi ve 

remisyon tanımı gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılıklar gösterse ve 

çalışmaların çoğunluğu maksimum 5 yıllık olsa da RYGB’ nin diabet 

remisyonunda SG’ye küçük bir farkla da olsa tercih edildiğini 

göstermektedir.  

Duodenal swtich   ABD ‘ de yapılan bariatrik cerrahi ameliyatlarının % 

1’ini oluşturmaktadır (Khorgami Z et al, 2017).Duodenal switch 

ameliyatlarında daha yüksek oranda metabolik değişiklik olduğu , daha 

yüksek oranda erken ve geç komplikasyon görüldüğü belirlenmiştir 

(Buchwald H et al, 2009; Skogar ML et al, 2020; Nelson DW et al, 

2012; Dorman RB et al, 2012; Dorman RB et al, 2012).Uzun vadeli 
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sonuçlarda Tip2DM remisyon oranı DS sonrası % 88-93 arasındadır. 

Bu oran RYGB  ve SG’ ye göre yüksektir (Bolckmans R et al, 2016; 

Marceau P et al, 2015; Michaud A et al, 2016).Buchwald ve ark yaptığı 

3188 hastalık 103 farklı diabetik tedavi kolundan oluşan çalışmada DS 

hastalarının Tip2DM remisyon oranı RYGB ile karşılaştırıldığında % 

80 e kıyasla % 95 bulunmuştur. Çalışmada postop komplikasyonlar 

analiz edilmemiştir (Buchwald H et al, 2009).DS etkilerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için yeni gelişen az invaziv tekniklerin gelişip , daha 

fazla veri karşılaştırmalı  risk fayda analizlerine ihtiyaç vardır. 

1990-2016 yıllları arasında yapılan ve içinde AGB, gastroplasti , 

RYGB ve BPD prosedürlerinin olduğu 153,246 vaka ile yapılan 621 

çalışmanın meta analizinde hastaların % 78 inde Tip2 DM remisyonda 

olduğu görüldü (Schauer PR et al, 2012).Çalışmaların takip süreleri 1 

ile 15 yıl arasında değişmekteydi fakat çoğunlukla maksimum 2 yıllık 

takipler olması sonuçları sınırlandırmaktaydı. Cerrahi tekniklere göre 

baktığımızda BPD hastalarının % 95’inde RYGB %80,3, gastroplasti 

%79,7 ve AGB %56,7’inde ameliyattan 1 yıl sonra diyabetin iyileştiği 

görüldü (Buchwald et al, 2009). 

STAMPEDE çalışmasında RYGB ile medikal tedavi  , SG ile medikal 

tedavi ve tek başına yoğun medikal tedavi grupları  karşılaştırıldı , 

Yoğun medikal tedavi , metformin , thiazolidinedione , GLP-1 agonisti 

, insülin , yaşam değişikliği , kilo yönetimi ve evde sık şeker takibinden 

oluşan bir algoritmadır. Bu çalışmada her deney grubunda 50 hasta 

değerlendirilmiş ve HbA1c düzeyinin % 6’nın altında olması hedef 

olarak belirlenmiştir. Medikal tedavi alan hastalarda % 12  RYGB ve 
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medikal tedavi alan hastalarda % 42 , Sleeve gastrektomi ve medikal 

tedavi alan hastalarda % 37 sinde 1 yılda hedefe ulaşılmıştır. RYGB 

operasyonu sonrası hastalar antidiyabetik ilaç kullanmazken sleeve 

gastrektomi sonrası hastaların 3 te 1 i antidiabetik ilaç kullanıyordu. 

Çalışmaya katılan hasta popülasyonun çoğu en az 8 yıldır Tip2DM  olan 

HbA1c’si % 9’un üstünde olan   nispeten ileri evre hastalardır. Ayrıca 

dörte biri de insülin kullanıyordu (Schauer PR et al, 2003; Pories WJ et 

al, 1995). 

Mingron ve arkadaşları her kolda 20 hasta olmak üzere  Tip2DM 

hastalarında RYGB , BPD , medikal tedavi karşılaştırmışlar Yapılan 2 

yıllık takip sonucunda BPD yapılan hastaların % 95’inde RYGB 

yapılan hastaların % 75’inde medikal tedavi alanların % 0’ında diabette 

remisyon görülmüştür (Mingrone G et al, 2012). 

Dixon ve arkadaşları gastrik bant ile medikal tedaviyi karşılaştırmış ve 

2 yıllık takipte remisyon oranı cerrahi olan hastalarda % 73 iken 

medikal tedavi alanlarda % 4 bulunmuş. Gastrik bant tedavisi kısa 

süredir var olan minimal tedavi alan BMI düşük Tip2DM hastalarında 

başarılı olduğu görülmüştür (Dixon JB et al, 2008). 

Pournanas ve arkadaşları RYGB ve AGB karşılaştırmış ve 3 yıllık 

takipte başarı RYGB sonrası % 72 iken AGB de % 12 olarak 

görülmüştür (Pournaras DJ et al, 2010). 

Bir çok çalışma bariatrik cerrahinin medikal tedaviden üstün olduğu 

gösteriyor (Schauer PR et al, 2012; Pournaras DJ et al, 2010).Ancak 

yoğun medikal tedavinin mükemmel diabet kontrolü sağladığı ve % 32 
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lere çıkan remisyon başarısı yakalığı unutulmamalıdır (İkramuddin S et 

al, 2013).Binlerce hastayı içeren randomize kontrollü çalışmada 

görüldüğü üzere yoğun medikal tedavinin 5-6 yıllık takiplerinde 

HbA1c’yi % 6.5 ile 6.9 arasında tuttuğu görülmüştür (61,62).Ancak 

yoğun medikal tedavideki yeni gelişmeler ( uzun etkili GLP 1 agonisti 

,  SGLT 2 inhibitörleri ) üzerine bariatrik cerahi medikal tedavi 

karşılaştırmalarında yeteri kadar çalışılmamıştır. 

2.2. Prosedür Seçiminde Kullanılan Yardımcı Araçlar 

Prosedürler arasında diabet remisyonu açısından çok ciddi farklar 

olmasa da uygun prosedürlerin seçimi için hasta özgü faktörlerin 

kullanımı önemlidir. Standardize olmuş bir karar verme modeli 

hastalara cerrahi sonrası beklenen faydalar ve komplikasyonlar 

hakkında bilgi verir, hastaların tercih ve isteklerini ortaya koyar. 

Bariatrik cerrahi sonrası diabet remisyonu önceden varolan bazı 

faktörlere bağlıdır. Bunlar hastalık süresi , insülin direncinin şiddeti , 

insülin kullanımı ve yeterli glisemik kontroldür (Lee W-J et al, 2013; 

Still CD et al, 2014; Aminian A et al, 2017; Lee W-J et al, 2016). 

Bariatrik cerrahi sonuçlarını ön gören bazı skorlama sistemleri 

geliştirilmiştir. ABCD (Lee W-J et al, 2013) ve  DiaRem (Still CD et 

al, 2014) skorları bu amaçla onaylanmış skorlama sistemleridir. ABCD 

skorlama sistemi Yaş , Vücut kitle indeksi (BMI) , C peptit düzeyi , 

diabet süresini içerirken , DaiREM skoru insülin kullanımı ,yaşı , 

HbA1c düzeyi ve kullanılan antdiabetik tedaviyi  içerir. Bu iki skorlama 

sistemi genelde paralellik gösterir (Still CD et al, 2014). 
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Bireyselleştirilmiş Metabolik Cerrahi skoru (IMS) diabetik hastalar için 

RYGB ve SG prosedürleri sonrası beklenen sonuçları göstermede 

kullanışlıdır. Bu skorlama sisteminde ameliyat öncesi T2DM için 

kullanılan ilaç sayısı  insülin kullanımı , HbA1c düzeyi ve diabetin 

süresi kullanılır. Bu skorlama sistemi A.stroud ve R. Stucke tarafından 

yapılan çalışma ile geliştirilmiştir. Bu çalışma RYGB ve SG uygulanan 

659 hasta ile ikinci bir merkezde yapılan 241 hasta  ile yapılmıştır 

Çalışmada kısa ve uzun dönem komplikasyonlar göz önünde 

buluduruşarak 5 yıllık takip yapılmıştır. Çalışmada hastalar çalışma 

popülasyonun sırasıyla % 15 , % 51 , %34’üne karşılık gelen şekilde 

hafif orta şiddetli diyabetik hasta diye kategorilere ayrılmıştır. Hafif 

diabetikleride hem RYGB hemde SG oldukça etkili olduğu 

görülmüştür. Fakat SG vakalarına oranla RYGB sonuçlarının  diabet 

remisyonu ve 5 yıllık antidiabetik ilaç kullanımı ihtiyacında azalma 

açısından üstün  olduğu görülmüştür (% 92 ‘ye karşı % 74 , p: 0.04 ). 

Orta derecede diabetik hastalarda RYGB SG ile karşılaştırıldığında 5 

yıllık remisyon oranı % 60’a % 25’tir (p: <0.001 ).Ayrıca Tip2DM’li 

RYGB olan hastalarda HbA1c<% 7  Antidiyabetik ilaç kullanımında 

azalma ve tamamen kesme oranlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Yazarlar orta derecede diyabetik hastalarda açık şekilde 

RYGB’ın SG karşısında daha avantajlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

Şiddetli diyabetik hastalarda diyabet remisyon oranlarında fark 

görülmedi (her iki grupta %12).Ancak doğrulama kohort çalışmasında 

göre arada fark gösterilmiştir  (%8’e karşılık %3 oranında RYBG 

üstün).SG’nin komplikasyon ve beslenme problemlerinin daha az 
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olduğu düşünüldüğünde yazarlar risk fayda açısından şiddetli diyabetik 

hastalarda SG önermektedir (Aminian A et al, 2017).Ciddi 

diyabetiklerdeki remisyon farklarını anlamak için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

Obezite hastalarında prosedür seçimi yapılırken diyabet remisyon 

oranları çok önemli faktör olmakla birlikte kilo kaybı oranı , 

postoperatif risk durumu , beslenme komplikasyonları  ve revizyon 

cerrahi şansı gibi faktörlerde dikkate alınmalıdır. Ek olarak 

Gastroözefageal reflü , Barrett’s özefagusu gibi komorbid durumlar , 

inflamatuvar barsak hastalığı , abdominal fıtıklar ve psikiyatrik hastalık 

prosedür seçimini etkileyebilir. 

2.3. Diyabette Nüks 

Bariatrik cerahi sonrası Tip2DM remisyona uğrayan hastaların % 35-

50 sinde 5 yıl içinde nüks görüldü (Sjöström L et ak, 2014; Arterburn 

DE et al, 2013).Yapılan çalışmalar bariatrik cerrahinin Tip2DM üzerine 

etkilerinin sürdürülebilir olduğu göstermektedir ancak bariatrik cerahi 

sonrası başlangıçta Tip2DM remisyona uğrayan hastalar ortalama 3-15 

yıl sonra vakaların ortalama % 30-50 sinde diyabet tekrar ediyor 

(Arterburn DE et al, 2013; Sjöström L et al, 2004).4434 hastalık bir 

retrospektif çalışmada  diyabet remisyonu medikal tedavi almadan 

HbA1c % 6’nın altında açlık kan glukozu 5,56 mmol\l  olarak 

tanımlanmıştır ve cerrahi sonrası 5 yıl içinde hastalarda remisyon 

gerçekleşmiştir (Arterburn DE et al, 2013).Remisyon geçiren 2254 

hastanın % 35’inde remisyondan ortalama 8.3 yıl sonra nüks 

gelişmiştir. Nüks sebepleri : preoperatif HbA1c seviyesinin %6.5 
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üstünde olması , insülin kullanımını olması ve Tip2DM süresinin uzun 

olmasıdır. Preoperatif BMI Tip2DM remisyonunda ve nüksünde etken 

olarak görülmemiştir. RYGB sonrası tekrar kilo alımı da nüksün 

sebepleri arasında görülmemiştir (DiGiorgi M et al, 2010). 

PCORnet Bariatrik çalışmasında T2DM nüks oranının RYGB’da 

SG’ye oranla daha düşük olduğu görüldü. Ayrıca her zaman aralığında 

nüks oranı SG’ye göre RYGB’da daha düşük görüldü (%8,4'e karşı 

%11 ilk 1 yılda, 3 yılda %21.2'ye karşı %27.2 ve 5 yılda %33.1'e karşı 

%41.6) (19). Nüks olsun olmasın  bariatrik cerahi sonrasında  5-15 yıl  

glisemik kontrolde ciddi iyileşme görülmektedir (Mc Tigue KM et al, 

2020; Sjöström L et al 2004).RYGB sonrası diabette tam remisyon olup 

nüks gelişen hastalarda hastalıksız geçen süre ortalama 8.3 yıldır 

(Arterburn et al, 2013).Cerrahi sonrası nüks olsa bile uzun vadede 

hastalıksız döneme bağlı olarak kardiyovasküler hastalık açısından 

koruyucu olduğu gösterilmiştir (Sjöstrom L et al, 2013; Adams TD et 

al, 2012; Arterburn DE et al, 2015; Adams TD et al, 2016). Bariatrik  

cerrahinin antidibetik etkilerinin daha iyi olmasını sağlayan bazı 

faktörler vardır Bunlar  daha kısa süreli diyabet öyküsü , insulin 

kullanımının olmaması , preop daha iyi glisemik kontrol , beta hücre 

fonksiyonun daha iyi olmasıdır (Schauer PR et al, 2017; Arterburn DE 

et al, 2013; Brethauer SA et al, 2013; Nguyen KT et al, 2015).Kişiye 

özel diabet nüks skoru erken remisyona uğrayan diabetik hastalarda 

nüks riskini hesaplamak için geliştirilmiştir (Aminian A et al, 2020).  

Bu veriler cerrahi seçeneği belirleyecek kadar sağlam olmasa da  daha 

uzun vadeli çalışmalar ile önemli hale gelebilir. 
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İsveç obez denekler çalışması obezite ile ilgili en uzun çok merkezli 

prospektif çalışmadır. 1987’den 2001’e kadar cerrahi yapılan 1658 

hasta (311 gastrik band , 1140’i vertikal band gastroplasti , 207’si 

RYGB) ile 1771 obez kontrol grubu karşılaştırılmış.20 yıllık takibinde 

bariatrik cerrahi sonrası diabet riskinde kontrol grubuna göre % 80 

azalma görülmüştür (Carlsson LMS et al, 2012). 

Mingrone ve arkadaşlarının BPD , RYGB ve medikal tedavinin 

etkilerinin devamlılığı ile ilgili yaptığı çalışmada her grupta 60 hasta 

olacak şekilde 5 yıl boyunca takip edilmiş. 5 yıl sonunda RYGB yapılan 

hastaların % 37’sinde BPD yapılan hastaların % 63’ünde  remisyon 

gelişmiş , medikal tedavi grubundaki hastalarda remisyon 

görülmemiştir. Cerrahi olan hastaların % 44’ü takip eden 2 ile 5 yıl 

arasında nüks etmiştir. Nükse rağmen hastaların % 80’inde iyi diyet ve 

medikal tedavi ile HbA1c % 7’nin altında tutulabilmektedir. Bu 

çalışmada cerrahi sonrası kilo değişikliğinin Tip2DM remisyon ve 

nüksünde prediktör olmadığı görülmüştür (Mingrone G et al, 2015). 

2.4. Verilere Dayalı öneriler 

1.SG ve RYGB her iki teknikte Tip2DM remisyonunda etkildir. 

2.SG ve RYGB’ın 5 yıllık T2DM remisyonuna etkisi benzerdir. 

3.Uygun prosedür seçiminde hasta bazlı kişisel faktörler önemlidir. 

4.Orta derecede diabetik hastalarda RYGB SG’ye göre daha üstündür. 

5.DS , RYGB ve SG ile karşılaştırıldığında T2DM remisyonu oranı ve 

komplikasyon oranları daha fazladır. 
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6.Nüks oranlarına rağmen bariatrik cerrahi sonrası diabet remisyonunda 

başlangıca oranla mutlaka faydası görülmektedir. 

2.5. Veriler ışığında görüş 

Bariatrik cerrahinin T2DM tedavisinde en iyi tıbbi tedaviden daha 

üstün olduğu bilinmektedir. Mevcut en iyi kanıtları kullanarak optimum 

cerrahi seçim konusunda hastalara cerrah olarak rehberlik etmeliyiz.  

Güncel kanıtlar eşliğinde   bariatrik cerrahi sonrası uzun dönemde nüks 

olsa bile her ameliyat olan hastanın remisyonu yaşayacağından emin 

olabiliriz. Prosedür seçimi  hastanın tıbbi özellikleri , cerrahiyi 

etkileyebilcek komorbiditeleri , hastanın önceliklerinin anlamayı 

gerektirmektedir. Hasta için diabetin iyileşmesi öncelikse RYGB 

Sleeve gastrektomiye oranla daha çok tercih edilmelidir. Orta dereceli 

hastalıkta RYGB avantajlı olmakla birlikte hafif ve şiddetli 

hastalıklarda prosedür seçimi tartışmalıdır. Hasta seçiminde IMS 

sistemi kullanımı önemli hale gelmektedir. Ek olarak Duodenal 

switch’in minimal invaziv tekniklerde uygulanışı ABD’de artan sıklıkta 

yapılmaya başladı ve antidiyabetik operasyonlara yeni bir seçecek 

olarak devreye girdi. Fakat kanıtlar yetersizdir ve daha kanıt düzeyi 

yüksek çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bariatrik cerrahi sonrası uzun dönemde Tip2DM nüks vakaları 

görülmekle birlikte uzun vadede remisyon açısından faydalı olduğu için 

nüks olması başarısızlık olarak görülmemelidir. 
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1-GİRİŞ 

Son yıllarda laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) obezite ile 

mücadelede önemli bir tedavi seçeneği oldu. Obezite için yapılan 

diğer cerrahi tekniklere göre LSG nin vucüt fizyolojisine daha uygun 

olduğu ve komplikasyon riskinin daha az olduğu ile ilgili önemli 

sonuçlar elde edilmiştir. Operasyon sonrası mortalite ve morbidite 

üzerine etkili ve en önemli komplikasyon anastomoz kaçaklarıdır. 

LSG sonrası kaçak insidansı %1.5 ile %3 arasında değişmekle birlikte 

tekrar operasyon ve girişimler kaçak riskini artırmaktadır(Abou 

Rached, Basile & El Masri 2014). Literatürde, genel olarak anastomoz 

hattı kaçaklarının nedenleri iskemik veya mekanik olarak 

değerlendirilir. Sızıntıların büyük çoğunluğu His açısısından veya 

gastroösofageal bileşke düzeyinde olurken, nadiren mide gövdesi ve 

distal uçta da olabilmektedir(Moszkowicz et al., 2013). 

LSG operasyonu sonrası anastomoz kaçağının zorlu yönetiminin net 

bir algoritması yoktur ve tartışmalıdır. Kaçağın boyutu, peritonit 

varlığı ve kaçağın yeri tedavide önemlidir. Tedavi seçenekleri içinde 

intravenöz antibiyotikler ve parenteral beslenme, reoperasyon ve 

perkütan drenaj araştırılmıştır. Yakın zamanda LSG sızıntıları için 

endolüminal stent işlemi anastomoz diversiyonu için etkili bir yöntem 

olarak kabul edilmiştir. Kaçak tedavisinde endoskopik stent 

yerleşitirilmesi ile ilgili yapılan çalışmada %91 ‘lik başarı oranı tespit 

edilmiştir(Billmann et al., 2022). Endoskopik stentlemenin; revizyonel 

cerrahi gereksinimini önlemede, uzun süreli parenteral beslenme 

risklerinin önlenmesinde ve oral alıma izin vermesi gibi çok önemli 
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avantajları mevcuttur(Blackmon, Santora, Schwarz, Barroso & 

Dunkin, 2010). Fakat stent yerleştirmenin de işleme özgü zorluk ve 

komplikasyonları bulunmaktadır. Bu bölümde literatürde LSG 

kaçakları sonrası stentleme konusunda karar vermeyi ve yöntemleri 

tartışacağız ve sonuç olarak zorlu vakaların nasıl yönetileceğini 

inceleyeceğiz. 

2.LİTERATÜR TARAMA YÖNTEMİ 

Konu ile ilgili 2000-2022 yılları arasını kapsayacak şekilde İngilizce 

ve Türkçe olarak veri tabanlarında( Pubmed/ TR Dizin-

Ulakbim)araştırma yapıldı.  

Pubmed taramasında, anahtar kelimeler olarak “laparoscopic sleeve 

gastrectomy”, “sleeve gastrectomy”, “laparoscopic bariatric surgery”, 

“staple line leak”, “stents”, “endoscopic stents”, “treatment” and 

“management” kullanıldı. Türkçe literatür için TR Dizin-Ulakbim 

veritabanında anahtar kelime olarak “laparoskopik sleeve 

gastrektomi”, “sleeve gastrektomi”, “laparoskopik bariatrik cerrahi”, 

“stapler hattı kaçak”, “stentler”, “endoskopik stentler”, “tedavi” ve 

“yönetim” kullanıldı. Literatür tarama sonucunda bu bölüm makaleler 

ile desteklenmiştir. 
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3. LAPAROSKOPİK SLEEVE GASREKTOMİ SONRASI 

KAÇAK 

3.1. Klinik ve semptomlar 

LSG sonrası stapler anastomoz hattı kaçakları, en korkulan ve hızlı bir 

şekilde mortalite ve morbiditeye neden olan komplikasyonlardır. 

Hastalar, genelde omuz ağrısı, karın ağrısı, ateş, oral alım bozukluğu 

ve hemodinamik instabilite gibi non- spesifik çeşitli semptomlarla 

başvurabilirler. Bu semptomları, postoperatif hastalarda ayırt etmek 

çok zordur. Erken kaçaklar, (2 hafta içinde) genellikle sol omuza 

yayılan, ani başlangıçlı sol üst kadran ağrısı ile başvururken acil 

ameliyat (re-operasyon) zorunludur. Geç sızıntılar (6 haftadan sonra), 

kademeli olarak artan rahatsızlık ile ilerleyen hemodinamik bozukluk 

gibi semptomlar görülür(Deitel, Gagner, Erickson & Crosby, 2011). 

Taşikardi (>120 atım/dakika), tekrar ameliyat ihtiyacını gösteren en 

önemli klinik belirtidir. Taşikardi, ateş ve takipne birlikteliği, bir 

sızıntı için yüksek bir pozitif prediktif değere sahiptir(Iannelli, Treacy, 

Sebastianelli, Schiavo & Martini, 2019). Postoperatif şikâyetleri olan 

her hastaya tanı amacıyla araştırma yapılmalıdır. 

3.2. Tanı yöntemleri 

Postoperatif kaçak tanısı koymak için genellikle iki görüntüleme 

yöntemi kullanılır. Bunlar: üst gastrointestinal kontrast (UGİC) 

floroskopi çalışmaları veya oral ve intravenöz kontrastlı abdominal 

bilgisayarlı tomografidir (BT). Stabil hastalarda önerilen noninvaziv 

yöntem oral ve IV kontrastlı bir BT taramasıdır(Aurora, Khaitan, & 
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Saber, 2012). BT'nin hastaların %86'sına varan oranlarda (%83-93) 

duyarlılık ve (%75-100) özgüllük ile postoperatif kaçakları saptama 

önemli olduğu belirtilmiştir(Tan, Kariyawasam, Wijeratne & 

Chandraratna, 2010). Yapılan bir çalışmada, lümen dışına taşmayı 

göstermede hastaların %75'inde BT'de ekstravazasyon saptanırken, 

UGIC çalışmasında ise %77,5'inde ekstravazasyon saptandı(Al Zoubi, 

Khidir & Bashah, 2021). UGIC çalışmaları, midenin şeklinin tespiti, 

kaçak açıklıklarının yerleri, boyutları ve sayıları hakkında bir fikir 

verir ve cerrahın bir sonraki müdahalesini (endoskopi veya cerrahi) 

planlamasına yardımcı olur(Bashah, Khidir & El-Matbouly 

2020). UGIC çalışmaları, sızıntıyı teşhis etmede BT 'ye yakın bir 

tespit oranı ile sonuçlanmıştır(Al Zoubi, Khidir & Bashah, 2021). Tanı 

yöntemlerinin negatif olması durumunda bile, eğer kaçak şüphesi 

yüksek ise cerrahi eksplorasyon düşünülmelidir. 

3.3. Hasta Yönetimi 

LSG sonrası kaçak tedavisinin asıl amacı hastanın hemodinamik ve 

septik durumunu desteklemek, kaçağın dışa drenajını sağlamak ve 

kaçak alanını onarımını sağlamaktır.       Konservatif endoskopik 

yönetim ve yeterli drenaj, stapler hattı kaçakların yaklaşık %70'ini 

çözebilir(Rogalski et al., 2021). Kaçak alanının iyileşmesi için 

endoskopik stent yerleştirilmesi son yılların en önemli tedavi 

yöntemidir. Literatürde başarı oranları % 76-100 arasında kabul 

edilebilir düzeydedir (Aljahdli, Aldabbagh, Salah, Alsahafi, & 

Maghrabi, 2021; Scavone et al., 2022). Endoskopik stent yerleştirme 

yöntemi, her işlem gibi komplikasyonların gerçekleşebileceği bir 
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yöntemdir. Bu nedenle işlemin başarısının artması için hasta seçimi, 

kaçak lokalizasyonu ve stent seçimi gibi faktörler önemlidir. 

Hasta seçimi değerlendirilirken en önemli kriter, hemodinaminin 

stabil olmasıdır. Hemodinaminin stabil olmadığı ve peritonite 

sekonder septik şok bulgularının olduğu kaçağı olan bir hastaya geniş 

spektrumlu antibiyotik ve acil operasyon planlanmalıdır(Ece, Yılmaz, 

Alptekin, Acar, Yormaz, Çolak & Şahin 2016). Sızıntı süresi, hasta 

seçiminde önemli kriterlerden biridir. 3.Uluslararası Sleeve 

Gastrektomi Konsensüs Konferansında stapler hattı kaçaklar 

sürelerine göre sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya göre, postoperatif 

<7 gün akut,1 ile 6 hafta arası erken,6 ile 12 hafta geç, >12 hafta ise 

kronik kaçak olarak değerlendirildi(Rosenthal et al., 2012). Erken 

dönem kaçağı tespit edilip stent uygulanan hastalarda geç ve kronik 

kaçağı olan hastalara göre daha başarılı sonuçlar elde edildi(Billmann, 

Billeter, Schaible, & Müller-Stich, 2022). Puig ve arkadaşlarının 

yaptığı bir çalışmaya göre kronik stapler kaçağı olan hastalarda 

endoskopik stentleme işleminin başarı oranı %19 gibi düşük bir oran 

bulunmuştur(Puig et al., 2014). Laparoskopik Sleeve Gastrektomi 

sonrası kaçağın lokalizasyonu, endoskopik stent tedavisinin başarısı 

için önemlidir. Gastroösefegeal bileşke ve proksimal stapler hattı 

kaçakları, distal stapler anastomoz hattı kaçaklarına göre stent 

tedavisinde daha başarılı sonuçlar elde edilir(Nguyen, Nguyen, & 

Dholakia, 2010). Literatürde, metalik ve uzun stentlerin tedavide 

başarı oranlarının daha yüksek olduğu ile ilgili yayınlar 

mevcuttur(Billmann et al., 2022; Chung, Park, & Kim, 2021). 
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4. ENDOSKOPİK STENTLEME  

Endoskopik stentler, başlangıçta özofagus, mide ve kolorektal 

kanserlerin obstrüksiyonunu engellemek için bir palyasyon amacıyla 

tasarlandı. Anastomoz kaçağında stent kullanımına ilişkin ilk 

yayınlanan veriler özofagus rezeksiyonlarından sonra konvansiyonel 

tedavi olarak stent uygulanan hastalardan elde edilen 

verilerdi(Hunerbein, Stroszczynski, Moesta, & Schlag, 2004). Bu 

yöntemle anastomoz hattının açık kalmasını sağlayacak bir 

intraluminal bariyer oluşturulması, yara kontraksiyonunu ve 

sonrasında stenoz gelişimini önlenmesi amaçlanır. Bu stentlerin 

varlığı ayrıca erken enteral beslenme avantajı sağlar. 

Günümüzde kullanılan endoskopik stentlerin çoğu, kaplamalı 

kendiliğinden genişleyen metal stentler (SEMS), kısmen kaplamalı 

kendiliğinden genişleyen metal stentler ve kaplamalı kendiliğinden 

genişleyen plastik stentlerdir (SEPS) (Resim 1). Son zamanlarda, 

bariatrik spesifik stentler piyasaya sunuldu. Bazı örnekler arasında 

MEGA stent (ultra boyutlu tamamen kaplanmış bir stent; Taewoong 

Medical, Gimpo, Kore), BETA stent (iki migrasyon manşetli; 

Taewoong Medical) ve GASTROSEAL stent (MITECH, Seul, Kore) 

yer alır(Shehab, 2018). 
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Resim 1:SEPS ve SEMS stentleri 

Stentin yan etkileri arasında erken doyma, bulantı, epigastrik ağrı ve 

hipersiyaloz sık görülmektedir(Puli, Spofford & Thompson, 2012). 24 

merkez ve 12000'den fazla laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) 

vakasını içeren yakın tarihli bir uluslararası uzman paneli 

konsensüsünde, yanıt verenlerin %93'ü stent kullanımının, akut 

proksimal sızıntıda geçerli bir tedavi seçeneği olduğunu 

belirtmiştir(Rosenthal et al., 2012). En yaygın ve sinir bozucu 

komplikasyon, stent migrasyonudur. Migrasyon oranı literatürde %23 

ile %59 arasında değişmektedir(Rogalski et al., 2021; Hamed, Said, 

Elghadban & Elgeidie, 2020). Çoğu migrasyon sadece birkaç 

santimetredir, ancak bu bile sızıntıyı ortaya çıkarmak için yeterli 

olabilmektedir. Migrasyon sonucunda, birkaç kez stentleme seansları 

gerekebilmektedir(Chung, Park, & Kim, 2021). 

Boeckel ve arkadaşlarının yaptığı 83 stentli 52 hastanın dahil edildiği 

benign özofagus perforasyonu için üç tip stenti karşılaştıran 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 294 

 

retrospektif bir çalışmada, başarı oranlarının sırayla PCSEMS için 

%73, FCSEMS için %83 ve SEPS için %83 olduğunu ve bu stentler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını buldu. Stent 

migrasyonu dışında, doku aşırı büyümesi, kanama, erozyon, 

ülserasyon, perforasyon, fistül, reflü ve aspirasyon pnömonisi gibi 

stentleme ile ilgili diğer komplikasyonlar benzerdi(van Boeckel et al. 

2012). 

İyileşme başarısı, stentin çıkarılmasından sonra kaçak olmadığının 

radyolojik ve endoskopik olarak doğrulanması olarak tanımlanır. 

4.1. Endoskopik Stentleme Tekniği 

Stent yerleştirme işlemi en sık ameliyathanede, genel anestezi altında, 

edotrakeal entübasyon ile yapılır. Stentleme işlemi öncesi kaçak 

alanının ve boyutunun tespiti çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için 

endoskopik ve floroskopik tanı yöntemleri beraber kullanılır. Lümenin 

çapı ve kaçak alanının boyutu değerlendirildikten sonra stentin türü 

seçilir. Stentleme öncesi mide antrumuna kadar uzanabilen sert bir 

kılavuz tel gönderilir. Kılavuz telin doğru yerinde olduğu ve 

radyoopak işaretleyiciler ile stent alanı belirlendikten sonra endoskop 

çıkarılır. Seçilen stent transoral yol ile kılavuz tel üzerinden floroskopi 

altında radyoopak işaretleyiciler arasına yerleştirilir. Endoskop ile 

stentin açılmış durumu ve lokalizasyonu kontrol edildikten sonra 

işleme son verilir. Hastalar kanama ve pnömotoraks açısından kontrol 

altında tutulmalıdır. 
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4.2. Geleneksel Özofagus Stentleri 

Özofagus stentleri, ilk olarak malign lümen obstrüksiyonlarının 

palyasyon tedavisi amacıyla üretildi. Halen ABD’de LSG sonrası 

kaçak tedavisinde stent kullanımı ödeme kapsamında değildir. 

Kullanım alanın artması sonucunda, farklı boyut, uzunluk veya özel 

olarak tasarlanmış stent seçenekleri gelişmektedir. Şu anda, LSG 

sonrası kaçaklarda en yaygın kullanılan geleneksel özofagus stentleri 

kendi kendine genişleyebilen stentlerdir. Bu stentler tipik olarak 

çapraz sıralardan oluşan, genişleyebilen ve radyal kuvvetle yerinde 

kalan stentlerdir. Günümüzde kullanılan endoskopik stentlerin çoğu, 

kaplamalı kendiliğinden genişleyen metal stentler (SEMS), kısmen 

kaplamalı kendiliğinden genişleyen metal stentler ve kaplamalı 

kendiliğinden genişleyen plastik stentlerdir (SEPS). SEPS (Polyflex, 

Boston Scientific) özefagus benign hastalıklarında ve 

çıkarılabilirliğiyle FDA onaylıdır. SEPS, SEMS’e göre daha kolay ve 

daha az donanım ile uygulanabilir. Bunun yanında, SEPS çeşidinin 

yüksek migrasyon ve lümen duvarına gömülmesi nedeniyle 

çıkartılmasında zorluklar nedeniyle kullanımı yaygınlaşmamıştır. 

Boston Scientific, Cook Medical, Wilson, EndoChoice, Merit-Endotek 

ve Taewoong Tıp Şirketi gibi şirketlerin ürettiği çok sayıda kendi 

kendine genişleyebilen metalik (SEMS) stentler mevcuttur. Gerekli 

radyal kuvveti sağlayıp stent migrasyonunu engellemek için mümkün 

olan en uzun ve en geniş çaplı stent önerilir. SEPS çeşitleri içinde 

Boston Scientific tarafından “Polyflex” en popüler ve ABD'de iyi 

huylu endikasyonlar için yaygın olarak kullanılan stenttir. 16-21 mm 
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gövde çapında ve 90-150 mm boyunda olan Polyflex stent, pürüzsüz 

bir zarla kaplanmış bir polyester stenttir.  

Fistül ve kaçaklar için kullanılan diğer bir tamamı kaplı metalik stent 

Merit Medical'den Alimaxx ES’dir. Bu stentin dış yüzeyi poliüretan 

ve silikon kaplı stent iç astarda, göç önleyici desteklere sahiptir. 

Metalik stentlerin, tamamen kaplı (FCSEMS) ve kısmen kaplı 

(PCSEMS) olmak üzere iki türü vardır. FCSEMS, tamamen kaplı 

olması nedeniyle kolayca stentin çıkarılıyor olması avantaj gibi 

görünse de migrasyon riski daha fazladır. Buna karşılık, PCSEMS'in 

açıkta kalan uçları doku hiperplazisine izin verirken stenti yerinde 

tutmayı ve kaçağın kapanmasını kolaylaştırır. Bunun yanında stentin 

doku içine gömülme riski nedeniyle çıkarılırken zorlanma, kanama ve 

perforasyon riski mevcuttur(Murino et al. 2015). 

Stentleme işleminin başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri de 

stent migrasyonudur. Hastanın semptomlarında (ateş, ağrı, kusma) 

herhangi bir değişiklik veya tekrar ortaya çıkması durumlarında stent 

migrasyonundan şüphe edilmelidir (Hamed, Said, Elghadban, & 

Elgeidie, 2020). Literatürde stent migrasyonu, %11 ile %60 arasında 

değişen değerler olmasına rağmen, Martínez Hernández ve 

arkadaşlarının yaptığı meta-analizde migrasyon oranı %18,65 olarak 

bulunmuştur(Martínez Hernández et al., 2022; de Moura et al., 2019; 

Shehab, Abdallah, Gawdat, & Elattar, 2018). Teorik olarak, kısmen 

kaplanmış metal stentler migrasyon riskini en aza indirmelidir. 

PCSEMS’in özofagus perforasyonlarını tedavi etmek için 

kullanıldığında tamamen kaplanmış metal stentlere ve plastik stentlere 
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göre daha düşük bir migrasyon hızına sahip olduğu bildirilmektedir 

(van Boeckel, Sijbring, Vleggaar & Siersema, 2011). Christophorou 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada migrasyonun oranının en fazla 

%46,1 ile FCSEMS’de,%15,4 ile en az PCSEMS’ de ve %25,0 ile 

SEPS’de görülmüştür (Christophorou et al., 2015). Bununla birlikte, 

bildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar bariatrik cerrahi sonrası fistüllerin 

tedavisinde spesifik bir benign stent tipinin üstünlüğünü gösteren 

hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu incelemeye dâhil edilen 

çalışmalarda bu stent tipleri kullanılmış olmasına rağmen, 

çalışmalarda sağlanan yetersiz veri nedeniyle her stent tipinin 

sonuçlarını değerlendirmek için bir alt grup analizi yapmak mümkün 

olmamıştır (Okazaki et al., 2018). 

Stent migrasyonunu en aza indirmek için sütürleme, klipsleme gibi 

çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Literatürde, özellikle FCSEMS türü 

metalik stentlerin diğer stent çeşitlerine göre endoskopik sütürleme 

teknikleriyle migrasyon oranın azaldığı görüldü(Bick, Imperiale, 

Johnson & DeWitt 2017; Wright et al., 2017). Law ve arkadaşlarının 

yaptığı meta-analizde sütür ile tespitleme işlemi stent migrasyonunun 

%15,9 oranına azalttığı bulunmuştur(Law, Prabhu, Fujii-Lau, Shannon 

& Singh, 2018). Yakın zamanda stent fiksasyonu için özel olarak 

tasarlanan klipsler (Stentfix OTSC, Ovesco, Tuebingen, Almanya) bu 

işlemin daha kolay uygulanmasını sağlar. 

Stentlerin lümen duvarına gömülmesi sonucu çıkarılmasındaki 

zorluklar stent güvenliği açısından diğer önemli bir kriterdir. 

Literatürde stentin duvara gömülmesi %25 oranında 
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görülmektedir(DaVee et al., 2016). Gömülü, kısmen kaplı stentlerin 

komplikasyonunu ele almak için,endoskopistler bir stent-in-stent 

tekniği geliştirdiler Yaşanan bu komplikasyon, stent-in-stent tekniği 

ile %100 ile sonuçlanan başarı oranları ile çözülmektedir(Hirdes, 

Siersema, Houben, Weusten & Vleggaar, 2011). 

 

4.3. Mega Bariatrik Stentler 

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi sonrası kaçak yönetimi için son 

yıllarda özofagus stentlerinin eksikliklerini gidermek amacıyla 

bariatrik stentler geliştirildi. Bu stentler arasında, MEGA stent (ultra 

boyutlu tamamen kaplanmış bir stent; Taewoong Medical, Gimpo, 

Kore), BETA stent (iki migrasyon manşetli; Taewoong Medical) ve 

GASTROSEAL stent (MITECH, Seul, Kore) yer alır   

Bariatrik stentler, geleneksel stentlerin aksine daha uzun ve büyük 

çapta olmaları nedeniyle stent migrasyon riskini azaltmaktadırlar. 

Bariatrik Stentler, proksimal ucu özofagusda olup distal ucu 

duodenuma yerleştirilen, sleeve anatomisine uygun olarak tasarlanmış 

stentlerdir. Bariatrik stentlerin diğer bir avantajı ise boyutunun fazla 

olması nedeniyle ileri migrasyon yapamaması ve bu yüzden her 

zaman endoskopik çıkarılabilir olmasıdır(Billmann et al., 2022; 

Shehab, Hakky & Gawdat, 2016). Shehab ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada bariatrik cerrahi sonrası kaçak tespit edilen 62 hastaya 

mega-stent uygulanmış olup %82,3 başarı oranı bulunmuştur. Ayrıca 

bu çalışmada stent migrasyon oranı %17,7, işlem sayısı 3 ve stent 

sayısı 1,3 olarak bulunmuş olup bu oran standart özofagus stentlerine 
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göre önemli ölçüde düşüktür (Shehab, Abdallah, Gawdat & Elattar, 

2018). 

Bariatrik stentler, başarılı oranlarının yanında yüksek morbiditeye de 

sahiptir. Yaygın ağrı, bulantı-kusma, safra reflüsü gibi semptomlar 

stent intoleransı olarak değerlendirilir. Stenti tolere edememe 

nedeniyle erkenden stentin çıkarılması, literatürde %11,3 gibi yüksek 

bir oranda görülmektedir (Shehab, Abdallah, Gawdat & Elattar, 2018). 

Diğer önemli bir mobidite ve mortalite sebebi duodenumda oluşan 

dekubit ülserleridir (Southwell, Lim, & Ogra, 2016). Literatürde, 

sleeve gastrektomi sonrası bariatrik stent uygulanan hastaların stent 

çıkarıldıktan sonra %25.8-%93,5 oranında antrum ve duodenumda 

ülserler izlendi (Hany et al., 2021). Bu ülserler genelde medikal tedavi 

ile iyileşme eğiliminde olsalar da nadiren bu ülserlerden kanama ve 

perforasyon gelişebilir. Stentleme sonrası özofagus striktürlerinin 

nedeni genelde post pilorik yerleştirilen bariatrik stentlerin özofagusa 

safra reflüsüne neden olmasıdır. Bu nedenle son zamanlarda stentin 

distal ucunun pilorun proksimaline yerleştirilmesi önerilmektedir 

(Shehab, Abdallah, Gawdat & Elattar, 2018). 

4.4. Biyobozunur Stentler (BDS) 

BDS, ilk olarak 2008'de kullanılan doğal olarak parçalanan biyolojik 

stentlerdir. Endoskopik stent çıkarımının olmaması ilgi çekici 

olmuştur. Stentin hidrolizi intraluminal pH derecesine bağlı 2-3 aylık 

bir süreyi bulabilmektedir(Aras, Oran, Bozkurt, Halicioglu & Alis 

2014). Ancak BDS, lümen duvarına zayıf radyal kuvveti uygulaması 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 300 

 

ve yüksek maliyetleri nedeniyle SEPS veya SEMS kadar 

kullanılmamaktadır(Park, Jeong & Lee, 2015). 

4.5. Endoskopik Stentleme sonrası Takip ve Stent Çıkarma 

Endoskopik stent uygulanmasından sonra, stentin tam olarak 

genişlemesi için oral alım genellikle ilk 24-48 saat durdurulur. Oral 

alım sıvıdan katıya kademeli olarak başlanmalıdır. Stentin adaptasyon 

süresince intolerens semptomlarını baskılamak için hastaya proton 

pompa inhibitörleri (PPI) ve anti-emetik reçete edilmelidir (Martin 

Del Campo, Mikami, Needleman & Noria, 2018). 

Stent takibinde asıl amaç distal uçtan reflüye bağlı semptomların 

olmaması ve proksimal uçtan ise kaçağın durdurulmasını saptamaktır. 

Eğer bunlarla ilgili şüphe oluşursa bu durum radyolojik ve endoskopik 

olarak tetkik edilmelidir. Stentin pozisyonu, kısa aralıklarla en az 1-2 

haftada bir kontrol edilmelidir. Hastada gelişecek semptomatik bir 

değişiklik stent migrasyonunu düşündürmeli ve endoskopi 

planlanmalıdır (Hamed, Said, Elghadban & Elgeidie, 2020). 

Stent kalma süresi genelde değişkendir. Stentler, migrasyon ve dokuda 

yapacağı aşırı hipertrofiye bağlı fibrozis nedeniyle işlemden 6-8 hafta 

sonra çıkarılmalıdır (Rogalski et al., 2021). Stentin çıkarılmasına 

kadar geçen süre, kaçak alanın küçük olması ve kaçağın erken teşhis-

tedavisi ile doğrudan ilişkilidir (Souto-Rodríguez & Alvarez-Sánchez, 

2017). 
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Radyolojik ve endoskopik olarak sızıntı olmadığı takdirde iyileşme 

başarısından söz edilebilir. Kronik kaçaklar gelişmesi durumunda 

endoskopik işlemler tekrarlanabilinir.  

5.SONUÇ 

           Endoskopik Stent uygulaması, cerrahi veya perkütan drenaj ile 

kombine edilerek, LSG sonrası kaçak tespitinde stabil hastalarda ana 

tedavi olmaya devam etmektedir. Ancak, stentlerle iyileşme, birden 

fazla seans/stent ve uzun bir iyileşme süreci gerektirebilir. Literatürde 

anlamlı farklılıklar net bulunmasa da, ilk tercih kendiliğinden 

genişleyebilen metalik stentler (SEMS) olmuştur. Erken tespit edilen 

proksimal anastomoz kaçaklarında endoskopik stentleme ile daha 

başarılı sonuçlar elde edildiği izlendi. Stent migrasyonu en sık izlenen 

komplikasyonlardan biriydi. Migrasyonu oranın azaltılması için 

sütürleme ve klipsleme önerilmektedir. Gelecekte bariatrik cerrahi 

komplikasyonları için özel tasarlanan stentlerin ve sabitleme ve 

yerleştirme konusundaki deneyimlerin, migrasyon oranını azaltmada 

güvenliği ve etkinliği artırması ile böylece diğer ilgili 

komplikasyonlardan kaçınılması mümkün olacaktır.  
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GİRİŞ 

Bariatrik cerrahi, dünya çapında gittikçe artan bir sağlık problemi olan 

obezite için uzun dönemli kilo kontrolü ve kiloya bağlı gelişen ek 

hastalıkların kontrol altına alınabilmesine aracılık eden bir tedavi 

yaklaşımıdır (Lorenzo ve ark, 2020). En sık uygulanan bariatrik 

cerrahi girişimler olan Roux-en-y gastrik bypass (RYGB) ve Sleeve 

gastrektomi (SG) düşük komplikasyon oranlarıyla güvenli ve sıklıkla 

laparoskopik olarak uygulanan cerrahiler olsalar da bazı risk ve 

muhtemel gelişebilecek komplikasyonlara sahiptirler. 

RYGB cerrahisinde gastrojejunostomi anastomozuna bağlı olarak 

0,6% -16% aralığında değişen marjinal ülser gelişim riski vardır 

(Sapala ve ark, 1998). Marjinal ülser gelişiminde sigara içiciliği, alkol 

kullanımı, diyabet, non-steroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı, 

cerrahi teknik ve muhtemel helikobakter pilori (HP) enfeksiyonu gibi 

risk faktörleri mevcuttur (Coblijn ve ark, 2015). Marjinal ülser tedavi 

edilmezse kanama, striktür, ve obstrüksiyona neden olabilir. Ayrıca 

RYGB cerrahisinde geride kalan remnant mide kısmında daha önce 

tanı konulmamış olan ülser veya kanser geliştiğinde endoskopik 

erişim zor olacağı için hayati tehlike oluşturabilmektedir. 

Laparoskopik SG cerrahisinde ise daha önceden gastroözofageal reflü 

(GÖR) semptomları olan hastalarda şikayetler yüksek oranda devam 

etmekte ve yaklaşık 9% oranında ise yeni ortaya çıkmaktadır 

(Melissas ve ark, 2015). Bu nedenle eroziv özofajit ve Barrett’s 

özofagus tanısı olan hastalarda SG kontrendike olarak 

değerlendirilmektedir. Bu hastalarda postoperatif dönemde 



OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR | 312 

 

semptomlarda ve barrett’s mukozal değişikliklerinde gerileme 

saptandığı için RYGB cerrahisi önerilmektedir (Andrew ve ark, 2018 

Gorodner ve ark, 2018). 

Preoperatif yapılacak olan taramalar, postoperatif karşılaşılabilecek 

komplikasyonları en aza indirebilmek açısından önemlidir. Son 

zamanlarda yayınlanmış olan birçok kılavuz bariatrik cerrahi öncesi 

üst gastrointestinal sistem endoskopi kontrolü ve  HP taraması – 

eradikasyonu önermektedir (Evans ve ark, 2015). 

BARİATRİK CERRAHİ ÖNCESİ RUTİN ÜST 

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİ TARAMASI 

Bariatrik cerrahi öncesi üst gastrointestinal sistem endoskopisi 

yapılması hiatal herni, özofajit, tümörler ve vasküler anormaliteler 

gibi cerrahi yaklaşımı değiştirebilecek anatomik bozuklukların 

saptanmasına ve en iyi şekilde kilo verilebilecek cerrahi yöntemin 

karar verilmesine yardımcı olabilir. Ne tür semptomları olan hastalara 

tarama gastroskopisi yapılacağına karar verilmesi ise halen belli 

standartlara bağlanmamıştır (Kuper ve ark, 2010). Bunun bir sebebi de 

semptomlar ve endoskopik bulgular arasındaki uyumun zayıf 

olmasıdır. 

Güncel pratiğimize yol gösterecek randomize kontrollü çalışma halen 

bulunmasa da, obezite cerrahisi merkezlerinden yayınlanan çok sayıda 

retrospektif vaka serilerini içeren çalışmalar rutin preoperatif 

gastroskopinin tanısal önemini ortaya koymaya yardımcı veriler 

sunmaktadır (Schigt ve ark, 2014). Hiatal herni, benign gastrik ve 
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duodenal polipler, özofajit, gastrit, duodenit, HP enfeksiyonu, peptik 

ülser hastalığı, gastrik kanser gibi patolojiler saptanmıştır. Bu 

bulguların bir kısmının tıbbi ve cerrahi tedavi üzerinde etkisi yok iken, 

bir kısmı ek tıbbi yönetim gerektirmekte, bir kısmı ise cerrahi 

yönetimi değiştirebilmektedir. 

Bennett ve ark. 48 çalışmayı değerlendirdiği meta-analizlerinde 

preoperatif gastroduodenoskopinin vakaların 27,5%’inde tıbbi tedavi 

yönetimini değiştirdiğini, ancak HP eradikasyonu bu grup içerisinden 

çıkarıldığında bu oranın 2,5%’a gerilediğini saptamıştır. Benzer 

şekilde cerrahi tedavi yönetimini de SG planını RYGB olarak revize 

etmek yada RYGB cerrahisine gastrektomi eklemek gibi 0,4% 

oranında değiştirdiğini bildirmiştir (Bennett ve ark, 2016).  

Cerrahi stratejiyi değiştirmeyen bulgular arasında benign gastrik veya 

duodenal polipler ve ameliyat esnasında onarılabilen hiatal herni 

bulunmaktadır. Gastrit, duodenit ve peptik ülser hastalığı varlığında 

proton pompa inhibitör (PPI) tedavisinin başlanması ve HP 

enfeksiyonu varlığında eradike edilmesi nedeniyle genellikle tıbbi 

tedavi yönetimi değişmektedir. Veriler marjinal ülser gelişim riskini 

azaltmak için perioperatif PPI kullanımını desteklemektedir (Ying  ve 

ark, 2015). Reflü özofajit veya Barrett’s özofagusu PPI tedavisi ve 

surveyans gastroskopisiyle takip ve tedavi edilebilmektedir, ancak bu 

gastroskopik bulgular SG ile alevlenebileceği için RYGB cerrahisi 

planlamada değerlendirilmelidir. 

RYGB cerrahisinin en çok korkulan, uzun dönemde karşılaşılabilecek 

olumsuz olaylarından birisi de erişimin zor olduğu remnant mide 
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kısmında gelişebilecek mide kanseridir. Bariatrik cerrahi öncesi 

yapılacak olan gastroskopi kontrolüyle prekanseröz ve kanseröz 

lezyonların saptanması  onkolojik tedavi ve takip planlaması 

nedeniyle önemlidir. Bariatrik cerrahi geçirenlerde gastrik kanser 0.0 

% - 0.8% aralığında son derece nadir karşılaşılan bir kliniktir. Geride 

kalan mide kısmında gelişen mide kanserini bildiren az sayıda vaka 

raporu mevcuttur. Preoperatif gastroskopik taramanın böylesine nadir 

karşılaşılan bir durumu teşhis etmekteki maliyet hesaplaması ve 

gerekliliği net olmasa da, bildirilmiş olan vakaların olması bile tarama 

yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır (Munoz ve ark, 2009).   

BARİATRİK CERRAHİ ÖNCESİ RUTİN H.PİLORİ 

TARAMASI  

Helikobakter pilori gelişmekte olan ülkelerde daha sıklıkla görülmekle 

birlikte dünya nüfusunun yarısından fazlasını enfekte ettiği tahmin 

edilmektedir (Hooi ve ark, 2017). Obez hastalarda enfeksiyonun 

prevelansı yapılan çalışmalarda 8,7% - 85,5% aralığında bildirilmiştir 

(Al Akwaa ve ark, 2010). Bazı çalışmalar HP eradikasyonu sonrası 

vücut kitle indeksinde belirgin artış gözlemlendiğini bildirmektedir. 

Bu nedenle HP obezite gelişiminde muhtemel kandaki Ghrelin 

seviyelerini değiştirerek hem patojenik hem de koruyucu bir rol 

oynamaktadır (Carabotti  ve ark, 2014). 

Verma ve ark. yaptıkları retrospektif çalışmalarında, obezite cerrahisi 

öncesi rutin gastroskopi yapılan, HP test etmek için biyopsi alınan 611 

obez hastanın verilerini analiz etmişlerdir. HP 23.7% olarak saptanmış 

olup, bu hastalarda sıklıkla gastrit mevcuttu. Ancak preoperatif 
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mevcut enfeksiyonun postoperatif sonuçlara etkisi bildirilmemiştir 

(Verma ve ark, 2013).  Geliştirilmesi hedeflenen evrensel HP tarama 

testi ve eradikasyon  stratejisnin amacı; perforasyon, marjinal ülser 

gelişimi, gastrointestinal kanama, remnant midede gelişebilecek 

kanseröz değişimleri en aza indirebilmektir. 

259 laparoskopik SG hastasıyla yapılan bir çalışmada, hastaların 

28%’inde preoperatif HP enfeksiyonu saptanmış olup postoperatif 

karşılaşılan komplikasyonlarda bu hasta grubunda istatistiksel olarak 

anlamlı fazlalık saptanmıştır (Gómez & García, 2021). 68 hastayı 

içeren Estonya çalışmasında ise HP enfeksiyonu görülme sıklığı 

histopatolojik ve moleküler tekniklerle 56% oranında saptanmıştır. 

Lenfoma ve mide kanseri gelişim riskini arttıran cagA ve glmM 

virülans genleriyle sık karşılaşılmıştır (Carabotti ve ark, 2014). Bu 

sonuçlar bile preoperatif tanı konulmamış mide patolojisini ve HP 

enfeksiyonunu dışlamak için çalışma yapılması gerektiğini ortaya 

koymaktadır.  

Bariatrik cerrahi sonrası perfore ülser gelişimi nadiren gözlense de 

klinik sonuçları çok ciddi olabilmektedir. Hartin ve ark. 183 hastalık 

çalışmalarında HP 58 hastada test edilmiş, enfeksiyon pozitif çıkanlar 

da tedaviyle eradike edilmişti. 40 aylık takip döneminde ülser 

perforasyonuyla başvuran 6 hasta da test yaptırmayan gruptandı 

(Hartin ve ark, 2009). Bu tek merkezli, tek cerrah deneyimine bağlı 

veriler preoperatif HP test edilme ve eradike edilme düşüncesini 

desteklerken, ülser perforasyonunda patojenik bir rol oynadığını 

kanıtlamamaktadır.  
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Marjinal ülser ise çoğunlukla gastrojejunal anastomozun jejunal 

tarafında oluşan mukozal erozyonu ifade etmektedir. Kortikosteroid 

kullanımı, sigara içiciliği, ve NSAII kullanımı gibi birçok nedenle 

oluşabilmektedir (Coblijn ve ark, 2015).  Bazı vaka serilerinde 

marjinal ülser ve HP birlikteliği bildirilmiştir. Schirmer ve ark. 560 

serilik çalışmalarında RYGB hastalarında preoperatif HP test ve 

eradikasyonu yaptıkları grupta takipte daha az marjinal ülser (2,4% - 

6,8%) saptamışlardır (Schirmer ve ark, 2002).  Rasmussen ve ark. ise 

RYGB cerrahisi geçiren 260 hastalık geriye dönük çalışmalarında 

marjinal ülser karşılaşma oranını 7% olarak olarak belirtmektedir. HP 

preoperatif rutin olarak serum tahlillerinden taranmış olup enfeksiyon 

mevcutsa 14 günlük üçlü tedavi verilmiştir. Marjinal ülser gelişen 

hastaların, gelişmeyenlerden çok daha fazla HP pozitif olduğunu 

saptamışlardır (32%- 12%) (Rasmussen ve ark, 2007). 

HP enfeksiyonuyla marjinal ülser gelişimi arasında ilişki olmadığını 

belirten çok sayıda çalışma da mevcuttur. Loewen ve ark. postoperatif 

13% oranında ülser gelişimi bildirmiş olup bu durumu daha çok gastrit 

ve duodenit ile ilişkilendirmişlerdir. Benzer şekilde Papavas ve ark. da 

serumdan HP test etmişler ve enfekte olan hastalara eradikasyon 

tedavisi vermişlerdir. Sonuç olarak test edilen ve edilmeyen hasta 

gruplarını karşılaştırdıklarında, test edilip gereğinde tedavi edilen 

grupta marjinal ülser gelişiminin azalmadığını saptamışlardır (Rawlins 

ve ark, 2013). 

Farklı iki çalışmada da anastomoz ülseri ve HP enfeksiyonu  açısından 

negatif ilişki olduğu bildirilmiştir. Yang ve ark. serum IgG 
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seviyesinden HP taraması gerçekleştirmiştir. Postoperatif ülser 

gelişenlerde HP pozitifliği daha az sıklıkla saptanmıştır (27,3% vs 

43,3%) (Yang ve ark, 2006). Kelly ve ark. HP negatif saptanan 

hastalarda daha sık marjinal ülser saptadıklarını (7,6% vs 17,1%) 

bildirmişlerdir (Kelly ve ark, 2015). Bildirilen negatif birliktelikler 

kanıtlanmamış olsa da kronik gastropati ve bir süreliğine düşmüş olan 

asiditeye bağlı ülserden korunmuşluk olarak açıklanabilir.  

Bu çalışmalardan da anlaşılacağa üzere marjinal ülser gelişimini 

engellemek için PPI kullanımının yaygın olduğu günümüzde, HP’nin 

gerçek etkisini ortaya koyabilmek için daha kapsamlı çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Remnant midede gelişen kanserle ilgili de bilgiler ve çalışmalar 

sınırlıdır. Bu verilere dayanarak söyleyebiliriz ki HP eradikasyonu, 

preoperatif test ve eradikasyon yapılmış olsa da kanser gelişimini 

engellememektedir (Tinoco ve ark, 2015). Bu durum HP re-

enfeksiyonuna yada yaş, aile hikayesi, sigara içiciliği ve diyete 

bağlanabilir. RYGB geçiren hastalarda remnant midede gelişen 

kanserin saptanmasındaki güçlük, HP eradikasyonunun kanser 

gelişimi üzerine olan etkisinin ortaya konulabilmesini 

güçleştirmektedir. 

Yine de HP kendisi karsinojenik olduğu için cerrahi müdahale 

üzerinde hemen ortaya çıkabilecek bir etkisi olmasa da test edilip 

eradike edilmesi, premalign lezyonu olmayan hastalarda mide kanseri 

görülme sıklığını azaltabilir (Polk & Peek, 2010). 
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1. GİRİŞ 

Obezite, yağın vücutta zararlı olacak miktarda birikmesi olarak 

tanımlanır. Dünya sağlık örgütü tarafından vücut kitle indeksi (VKİ) > 

30 kg/m2 olan bireyler obez olarak tanımlanmıştır (WHO technical 

report series, 2011). Obezite için medikal tedavi alan hastaların % 

95’i 2 yıl içinde tekrar eski kilolarına döndüğünden, medikal tedavi 

uzun süreli kilo kontrolü konusunda çok etkin bulunmamıştır (De 

Carvalho, De Vasconcelos, & Carvalho, 2016). Obezite cerrahisi, 

obezitenin uzun süreli tedavisinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde 

ve obeziteye eşlik eden komorbiditelerin tedavisinde en etkili yöntem 

olarak kabul edilmiştir (Cazzo et al., 2016). Obezite tedavisi için 

seçilecek cerrahi prosedüre karar verirken, multidisipliner bir 

değerlendirme sonrasında, hastaya en uygun tedavi seçilerek uygulanır 

(Mechanick, Kushner, & Sugerman, 2009). Karar aşamasındaki en 

önemli konulardan bir tanesi de risk/fayda oranını iyi belirlemektir. 

Bu bölümün amacı, özellikle cerrahi güvenlik ve postoperatif 

komplikasyon oranları açısından Laparoskopik Roux-en-Y Gastrik 

Bypass (LRYGB) ve Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG)'yi 

literatür eşliğinde karşılaştırmaktır. 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ   

Pub-Med veritabanı kullanılarak, ‘sleeve gastrektomi’, ‘roux-en-y 

gastrik bypass’, ‘obezite cerrahisi’ terimleri ayrı ayrı veya birleşik 

olarak yazılarak tarama yapıldı. Bu sayede maksimum sayıda 

makaleye ulaşılmaya çalışıldı. Makaleler taranırken yayın tarihinin 

mümkün olduğu kadar güncel olmasına dikkat edildi. 
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3. SONUÇLAR 

3.1. Erken (< 30 Gün) Komplikasyonlar 

Obezite cerrahisi sonrası ciddi morbiditeye neden olan majör 

komplikasyon nadir olarak görülür. Bununla birlikte LRYGB ve LSG 

ameliyatları sonrasında en sık görülen erken dönem komplikasyonlar, 

kanama (transfüzyon gerektiren veya gerektirmeyen), gastrointestinal 

sistemde obstrüksiyon, bağırsak perforasyonu, anastomoz veya stapler 

hattından kaçak, batın içi enfeksiyon, derin ven trombozu, miyokard 

enfarktüsü, pulmoner emboli, pnömoni, disfaji, dehidratasyon, bulantı, 

kusma, ileus ve cerrahi alan enfeksiyonları olarak sıralanabilir. 

Guerrier ve ark. (Guerrier, Dietch, Schirmer, & Hallowell, 2018) 

ortaya koyduğu bir veritabanı analizinde, LSG hastalarında, cerrahi 

alan enfeksiyonu, transfüzyon gerektiren kanama, sepsis, septik şok, 

acil reoperasyon, mortalite oranları açısından risk daha düşük 

bulundu. Yine aynı çalışmada derin ven trombozu ve pulmoner emboli 

riski benzer olarak saptandı. Casillas ve ark. (Casillas et al., 2017) 

yayınladıkları başka bir eşleştirilmiş kohort çalışmasında ise, her iki 

cerrahi prosedür arasında benzer mortalite oranlarını saptamışlar. Bu 

çalışmada, LRYGB prosedürü LSG ye göre anlamlı olarak daha 

yüksek erken majör komplikasyon oranlarına sahip olduğu saptandı. 

Ancak minör komplikasyon oranları açısından prosedürler arasında 

fark saptanmadı. Lynn ve ark. (Lynn et al., 2018) yayınladıkları bir 

derlemede, erken dönem komplikasyonlar, taburculuk sonrası tekrar 

başvuru ve reoperasyonlar açısından iki prosedür arasında farklılık 

saptamamışlar. Zhao ve Jiao (Zhao, & Jiao, 2019)’nun yayınladığı bir 
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metaanalizde ise, erken dönem komplikasyonlar LSG prosedüründe 

anlamlı olarak daha az bulundu. Yine Hu ve ark. (Hu et al., 2020)  

LSG prosedüründe daha az erken dönem komplikasyon oranları 

saptadılar. Zellmer ve ark. (Zellmer, Mathiason, Kallies, & Kothari, 

2014) yayınladığı bir metaanalizde ise her iki prosedür için anastomoz 

kaçağı ve mortalite oranlarını benzer buldular. Yine aynı çalışmada 

kanama ve postoperatif striktür oranları LRYGB grubunda anlamlı 

olarak daha yüksek bulundu. Derin ven trombozu ve reoperasyon 

oranları ise benzerdi. Sonuç olarak, her iki prosedür içinde erken 

dönem majör komplikasyonlar nadir olarak görülmektedir. Ancak 

LSG prosedüründe, LRYGB prosedürüne oranla önemli ölçüde daha 

az erken dönem majör komplikasyon görülmektedir. 

3.2. Geç (>30 gün) Komplikasyonlar 

LRYGB’den sonra görülebilen geç dönem komplikasyonlar, internal 

herniyasyon, anastomoz darlığı, insizyonel herni, intestinal 

obstrüksiyon, marjinal ülserler, gastroözofagial reflü hastalığı ve besin 

eksiklikleridir. LSG prosedüründe ise geç dönem konplikasyonlar 

nisbeten daha az olmakla birlikte, intestinal obstrüksiyon, insizyonel 

herni ve besin eksiklikleri gelişebilir. LSG prosedüründe daha yaygın 

bildirilen bir uzun dönem komplikasyon ise gastroözofageal 

reflüdür.bu komplikasyon bazen revizyon cerrahisiyle sonuçlanabilir. 

3.3. İnternal Herniyasyon 

İnternal herniyasyon, iki prosedür arasında LRYGB’a özgü bir 

komplikasyondur. Ameliyat sırasında 2 potansiyel boşluk oluşur. 
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Birisi gastrojejunostomi anastomozu sonrası oluşan boşluk (Petersen 

boşluğu), diğeri jejunojejunal anastomoz sonrası oluşan boşluktur. 

İnce bağırsak bu iki boşluktan birisine herniye olabilir. İnternal 

herniyasyon karın ağrısı ve bağırsak tıkanıklığına yol açabilir. 

LRYGB prosedüründe geç dönemde internal herniyasyon oranlarını 

gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (Salminen et al., 2018; Dogan 

et al., 2015; Zhang et al., 2014). LRYGB prosedüründe geç dönemde 

bu komplikasyonun görülmemesi için proflaktik olarak jejunojejunal 

boşluğun kapatılmasını öneren çalışmalar da mevcuttur (Steele, 

Prokopowicz, Magnuson, Lidor, & Schweitzer, 2008; Bauman, & 

Pirrello, 2009; Rodríguez et al., 2010). 

3.4. Anastomoz Darlığı 

İki prosedür arasında sadece LRYGB’a özgü bir komplikasyondur. 

Tedavide endoskopik dilatasyon genellikle yeterli olur. Ancak nadiren 

revizyon cerrahisi gerekebilir. LRYGB prosedüründe bu 

komplikasyonun hastaların % 4.3 ila % 6.3’ünde görüldüğünü bildiren 

çalışmalar mevcuttur (Zhang et al., 2014; Boza et al., 2012) 

3.5. İnsizyonel Herni 

Her abdomen cerrahisinden sonra olduğu gibi obezite cerrahisinden 

sonra da insizyonel herni görülebilmektedir. Obezite cerrahisinden 

sonra görülme oranlarını bildiren çok sayıda makale yayınlanmıştır. 

LRYGB VE LSG prosedürlerinden sonra görülme sıklığı hemen 

hemen aynıdır. LRYGB sonrası görülme oranı % 0,8 ile % 5,1 

arasında iken, LSG sonrası görülme oranı % 0,8 ile % 2,5 arasındadır 
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(Casillas et al., 2017; Salminen et al., 2018; Peterli et al., 2018; 

Skroubis, Karamanakos, Sakellaropoulos, Panagopoulos, & 

Kalfarentzos, 2011). 

3.6. İntestinal Obstrüksiyon 

Obezite cerrahisi sonrası intestinal obstrüksiyon erken veya geç 

dönemde ortaya çıkabilir. Tıkanıklık birkaç sebebe bağlı olabilir. 

Bunlardan bazıları, anastomozlarda daralma, biliyopankreatik içeriği 

getiren segmentte torsiyon (LRYGB yapılan hastalarda), ince 

bağırsağın trokar yerinden fıtıklaşmasıdır. Daha önce de bahsedildiği 

üzere internal herniyasyon da iyi bir intestinal obstrüksiyon sebebi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Her abdomen cerrahisinden sonra 

olabildiği gibi obezite cerrahisinden sonra da geç dönemde oluşan 

yapışıklıklar nedeniyle de intestinal obstrüksiyon gelişebilir.  

3.7. Bağırsak ülseri 

Ülserler her iki prosedür sonrasında da ortaya çıkabilir. En sık olarak 

görülen komplikasyon ise LRYBD’de anastomoz hattında oluşan 

marjinal ülserlerdir. Ameliyat sonrası ilk aylarda ortaya çıkar ve karın 

ağrısı, kusma ve kanama ile kendini belli eder. Tedavi non-steroid 

antiinflamatuar ilaçların kesilmesi ve proton pompa inhibitörü 

başlanmasını içerir. Medikal tedavi genellikle başarılı olur. Başarılı 

olmayan hastalarda ülser içeren anastomozun yenilenmesi gerekebilir. 

Çok fazla örneklem üzerinde yapılan çalışmalar, postoperatif ülser 

görülme sıklığını çok düşük oranlarda buldu (Casillas et al., 2017; 

Salminen et al., 2018; Dogan et al., 2015; Boza et al., 2012). 
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3.8. Gastroözofagial Reflü 

Cerrahi öncesi GÖRH tanısı olan obez hastalarda obezite cerrahisinde 

hangi prosedürü tercih etmemiz gerektiği hususunda yapılan çok 

sayıda çalışma bize ciddi fikirler vermektedir. Örneğin LRYGB 

prosedürü sonrası, preoperatif GÖRH tanısı olan hastalarda, 

postoperatif semptomlarda belirgin düzelme olduğu bildirilmektedir 

(De Groot et al., 2009). Diğer taraftan, LSG prosedürü uygulanan 

hastalarda, postoperatif gelişen remnant mide içi basıncında artmanın 

hastaları GÖRH’na yatkın hale getirebileceği bildirilmiştir (Chang, & 

Friedenberg, 2014). Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, LSG 

prosedürü sonrası, yeni başlangıçlı reflü oranlarının, % 3.6 ile %9.1 

arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Salminen et al., 2018; Leyba, 

Llopis, & Aulestia, 2014; Ignat et al., 2017). Peterli ve ark. (Peterli et 

al., 2018) yayınladıkları obezite cerrahisi sonrası reflüyü araştıran 

kapsamlı çalışmada, 5 yıllık süreçte, LSG hastalarının % 25’inde, 

LRYGB hastalarının % 60’ında reflü semptomlarının gerilediğini 

saptamışlardır. Bunun tersi olarak semptomların kötüleşmesi, LSG 

hastalarında daha sık rastlandı. Bununla birlikte başlangıçta GÖRH 

olmayıp, cerrahi sonrası reflü semptomları başlayan hasta grubu 

oranları ise LSG’de % 31.6, LRYGB’de ise % 10.7 idi. Ayrıca Zhao 

ve Jiao (Zhao, & Jiao, 2019) tarafından yürütülen bir metaanaliz 

çalışmasında, LRYGB’nin GÖRH semptomlarında LSG’ye göre daha 

fazla iyileşme sağladığı tespit edildi. Ayrıca onlar da LSG 

prosedürünün GÖRH semptomlarında kötüleşmeye yol açtığını ve de 

novo GÖRH’e neden olabileceğini saptadılar. Sonuç olarak, 
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çalışmalar gösterdi ki, ameliyat öncesi GÖRH tanısı konan hastalarda, 

LSG, LRYGB prosedürüne göre postoperatif GÖRH semptomlarında 

daha fazla kötüleşmeye yol açar. Aynı zamanda ameliyat öncesi 

GÖRH tanısı olmayan hastalarda, LSG, LRYGB prosedürüne göre 

daha fazla oranda de novo GÖRH gelişimiyle ilişkilidir. 

3.9. Besin Eksikliği 

Obezite cerrahisi sonrasında bazı besin eksiklileri görülebilmektedir. 

Bu durum hem LSG prosedürünün hem de LRYGB prosedürü için 

ortak bir durumdur. En sık görülen besin eksikliklerini sıralayacak 

olursak, demir, kalsiyum, D vitamini, protein ve B12 vitamini olarak 

sayılabilir. Bu durum genellikle ameliyat sonrasında ortaya çıksa da 

bazı çalışmalar, bu durumun, hastaların bir kısmında, preoperatif var 

olan besin eksikliklerinin postoperatif devamı olabileceğini de ortaya 

koymuştur (Davies, Baxter, & Baxter, 2007). Prospektif bir 

çalışmanın sonuçlarına göre B12 ve D vitamini dahil olmak üzere 

besin eksikliklerinin, LRYGB prosedüründe, LSG prosedürüne göre 

daha fazla görüldüğü bulunmuştur (Gehrer, Kern, Peters, Christoffel-

Courtin, & Peterli, 2010). Kehagias yayınladığı çalışmada cerrahi 

prosedürlerden sonra en sık rastlanan besin eksikliğinin demir ve B12 

vitamini olduğunu tespit etti (Kehagias, Karamanakos, Argentou, & 

Kalfarentzos, 2011). Leyba ve ark. yayınladıkları makalede LRYGB 

hastalarının % 4.2’sinin, LSG hastalarının ise % 14.8’inin anemi 

nedeniyle ile başvurduğunu buldular (Leyba, Llopis, & Aulestia, 

2014). 
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4. SONUÇ 

Komplikasyonlar açısından prosedürler arasındaki farkları veya 

birbirlerine olan üstünlükleri daha güçlü kanıtlarla gösterebilmek için 

daha büyük örneklem sayısına sahip çalışmalara ihtiyaç vardır. Besin 

eksikliklerine odaklanıldığında, LSG prosedürünün LRYGB 

prosedüründen daha güvenli olduğunu gösteren kanıtlar vardır (Ignat 

et al., 2017; Gehrer, Kern, Peters, Christoffel-Courtin, & Peterli, 2010; 

Kehagias, Karamanakos, Argentou, & Kalfarentzos, 2011). Diğer 

taraftan GÖRH’nün ilk defa gelişmesi yada kötüleşmesi açısından 

LRYGB prosedürü daha güvenli görünmektedir (Zhao, & Jiao, 2019; 

Peterli et al., 2018; Elias, Hedberg, & Sundbom, 2020). Hu ve ark. 

yayınladıkları metaanalizlerinde tüm geç komplikasyonları birlikte 

değerlendirdiklerinde LRYGB prosedürünün LSG prosedürüne göre 

daha yüksek oranda geç komplikasyon tespit etmişler (Hu et al., 

2020). Buna karşın, Zhao ve Jiao, metaanaliz çalışmalarında, geç 

komplikasyon oranları arasında fark bulamamışlardır (Zhao, & Jiao, 

2019). 

LSG prosedürünün teknik olarak daha kolay ve öğrenme eğrisinin 

daha kısa olması, ameliyat süresinin kısalığı ve görece erken ve geç 

dönem komplikasyonların daha az olması nedeniyle son dönemlerde 

obezite cerrahları tarafından daha fazla rağbet görmeye başlamıştır. 

Bu düşünceyi doğrulayan birçok çalışmaya yazımızda da yer verdik. 

Shaauer ve ark. (Schauer, Ikramuddin, Hamad, & Gourash, 2003) 

yaptıkları çalışmada LRYGB prosedürünün öğrenme eğrisini 100 

vaka olarak belirlerken, Carandina ve ark. (Carandina et al., 2019) ise 
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LSG prosedürünün öğrenme eğrisini 60 vaka olarak belirlemişlerdir. 

Karşılaştırdığımız 2 prosedürün olası erken ve geç komplikasyonları 

çok iyi bilinip doğru yönetilirse ve cerrah her iki prosedür için de 

öğrenme eğrisini aştıysa, aslında iki prosedür arasında güvenlik farkı 

azalır. Bu sayede hangi prosedürü seçeceğimize, VKİ, diyabet varlığı, 

GÖRH varlığı gibi kriterlere göre belirleyebiliz. Tabi ki hastanın da 

uygulanacak prosedürün başarı oranı, cerrahi güvenlik, erken ve geç 

dönem komplikasyonları konusunda detaylı bilgilendirilmesi gerekir. 

Hasta tercihi de uygulanacak prosedürün seçimi konusunda çok büyük 

öneme sahiptir. 

Sonuç olarak, hem LRYGB hem de LSG obezite ile ilgili kilo verme 

konusunda çok etkili iki prosedürdür. Deneyimli ellerde her iki 

prosedür de düşük mortalite ve morbidite ile güvenle uygulanabilir. 

LSG, LRYGB prosedürüne göre biraz daha iyi bir güvenlik profiline 

sahiptir, ancak netice itibariyle seçilecek operasyon, hastanın mevcut 

komorbiditelerine ve cerrah deneyimine dayandırılmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Obezı̇te gelı̇şmı̇ş ülkelerde önemlı̇ bı̇r sağlık sorunudur. Roux-en-Y 

gastrik bypass (RYGB) obezite tedavisinde sık uygulanan cerrahi 

tedavi seçeneklerinden biridir (Welbourn et al., 2019). Genellikle 

laparoskopik olarak gerçekleştirilir. Roux-en-Y gastrik bypass’ta 

gastrojejunal anastomoz oluşturulurken çeşitli teknik yaklaşımlar 

kullanılabilmekte olup stoma boyutu da teknik yaklaşımlar arasında 

farklılık göstermektedir. Stoma boyutunun hem kilo kaybı sonuçlarına 

hem de komplikasyon oranlarına potansiyel etkileri olabilir. Bu 

bölümde literatür de gözden geçirilerek farklı anastomoz tekniklerinin 

ve stoma boyutunun,  kilo kaybı ve anastomoz sonrası komplikasyon 

oranlarına etkisi ele alınmaktadır. 

2. STOMA BOYUTUNUN DARLIK/STRİKTÜR ORANLARINA 

ETKİSİ 

Roux-en-Y gastrik bypass’taki stoma boyutu, gastrojejunostomi(GJ) 

oluşturulmasında kullanılan teknikle doğrudan ilişkilidir. 

Laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass’ta gastrojejunal anastomoz 

oluşturulurken 3 farklı anastomoz tekniği kullanılabilmektedir. Bunlar 

lineer steplerlı anastomoz, sirküler steplerlı anastomoz ve elle sütür 

tekniğidir. Teknik yaklaşımdan bağımsız olarak çoğu cerrah, 

operasyon sonunda iç stoma çapının 16-20mm olmasını 

hedeflemektedir(Keating & Omotosho, 2021). 

Lineer stepler tekniğinde stoma boyutunu değerlendirmek diğer 

tekniklere göre daha zor olabilir. Lineer steplerlı yaklaşımda 
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anastomoz çapını stepler değil cerrah belirlediği için uygulayıcılar 

arasında anastomoz çapı daha fazla değişkenlik göstermektedir. 

Steplerın içine aldığı doku miktarı, zımbanın boyutuna ve kullanımına 

göre farklılık göstermektedir. Cerrahlar tarafından sık tercih edilen 

45mm’lik kartuşun bazı cerrahlar yalnızca 15mm’sini kullanırken 

diğerleri tüm kartuş uzunluğunu kullanabilmektedir(Keating & 

Omotosho, 2021). 

Stomal stenoz (anastomotik stenoz), gastrik bypass sonrası %4 ila 

%28 arasında değişen oranlarda görülen bir 

komplikasyondur(Schneider et al., 2003). Teknik olarak dar bir 

anastomoz, doku iskemisi, marjinal ülser veya gastrojejunal 

anastomoz hattındaki artmış gerilim postoperatif stenoza katkıda 

bulunan potansiyel faktörler olarak tanımlansa da etyoloji henüz net 

değildir.  

Elle dikiş tekniği, stepler kullanılmaması dışında lineer steplerlı 

tekniğe benzemektedir. Dezavantajları ise teknik olarak en zorlayıcı 

yöntem olmasıdır. Burada cerrah anastomoz çapını belirleyebilir. 

Sirküler steplerlı teknik dikiş gerektirmediğinden uygulaması daha 

kolaydır. Bu tetkikte stepler tarafından belirlenen tek tip anastomoz 

boyutu vardır. Üst gastrointestinal cerrahide tercih edilen uç uca 

anastomoz steplerları genellikle 21 veya 25mm lümen çapına sahiptir. 

Sirküler steplerlı teknikte, özellikle 21mm çaplı stepler kullanımı, 

25mm çaplı steplera oranla daha yüksek anastomoz darlığı insidansı 

ile ilişkilendirilmiştir(Suggs, Kouli, Lupovici, Chau & Brolin, 2007; 
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Nguyen, Stevens, & Wolfe, 2003; Gould, Garren, Boll & Starling, 

2006; Fisher, Atkinson, & Cottam, 2007). Literatürde 21mm ve 25mm 

sirküler steplerı karşılaştıran bu dört çalışmada kilo kaybı açısından 

anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Lee ve arkadaşları(Lee et al., 2014)  laparoskopik RYGB uygulanan 

426 hastayı içeren tek merkezli prospektif bir çalışmada lineer 

steplerlı, sirküler steplerlı ve elle dikiş teknikleri arasında hem striktür 

oranında hem de kilo kaybı açısından ameliyattan sonra 2 yıllık 

takipte istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamadı. Bu nedenle 

cerrahların en aşina oldukları tekniği kullanmalarını önermişlerdir. 

Lee ve arkadaşlarının bu çalışmasının da dahil olduğu bir meta-

analizde mekanik ve elle yapılan anastomoz arasında, ameliyat sonrası 

komplikasyonlar (anastomoz kaçağı, striktür, kanama, marjinal ülser 

ve yara yeri enfeksiyonu), bir yıllık takipte kilo kaybı yüzdesi, 

yeniden ameliyat oranları ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 

arasında fark olup olmadığını incelemişlerdir(Jiang, Lin, Jiang, & 

Qiao, 2016). Bu çalışmada sirküler stepler kullanımıyla daha yüksek 

postoperatif kanama ve yara yeri enfeksiyonu insidansı dışında diğer 

parametrelerde önemli bir fark olmadığı ortaya konmuştur. Bu 

çalışmada elle dikiş ve lineer steplerlı anastomoz arasında postoperatif 

kanama açısından anlamlı bir fark yoktu. Sirküler ve lineer steplerlar 

arasındaki postoperatif kanama farklılıklarının nedenleri, stepler 

yüksekliği ve güçlendirici sütürler arasındaki farklılıklardan 

kaynaklanabilir. Daha küçük stepler yüksekliği, dokuların daha fazla 

sıkışmasını sağlayabilir ve daha iyi hemostaz sağlayabilir. 
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Güçlendirici sütürler ise daha iyi kompresyon sağlayıp kanama 

oranlarını azaltıyor olabilir. Sirküler steplerlı teknikte yara yeri 

enfeksiyonu insidansının artması sirküler steplerı yerleştirmek için 

laparoskopik trokar bölgelerinden birinin 2cm’den fazla 

büyütülmesini gerektirmesinden kaynaklanır. Bu adım sırasında, 

mide-bağırsak bakterilerinin deri altı dokusu ile doğrudan teması 

vardır. Retrospektif karşılaştırmalı çalışmalarda, teknik nedenli bu 

durum daha yüksek yara yeri enfeksiyonu insidansı ile 

ilişkilendirilmiştir(Giordano, Salminen, Biancari & Victorzon, 2011). 

Aksine, lineer stepler, kontaminasyondan kaçınarak trokardan rahatça 

geçirilir.  

Khalayleh ve arkadaşları(Khalayleh et al., 2018) laparoskopik RYGB 

yapılanan 114 olguyu içeren bir çalışmada lineer ve 25mm sirküler 

steplerla anastomoz yapılan gruplarda 12 aylık takip süresi boyunca 

ameliyat süresi, hastanede kalış süresi veya fazla kiloların kaybı 

açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Bu çalışmada 

anastomotik striktür gelişen dört hastanın da tümü lineer steplerlı 

anastomoz grubunda idi ve bu grupta striktür oranı %7,8 hesaplandı. 

Anastomoz darlığı oranı lineer steplerlı anastomozda biraz daha 

yüksek olsa da fazla kilonun kaybı oranını etkilemedi ve darlıklar 

endoskopik dilatasyonla tedavi edildi. 

Edholm’un(Edholm, 2019) yaptığı meta-analizde lineer steplerlı 

anastomozdan sonra daha yüksek bir striktür riski olduğunu iddia 

etmiştir. Buna karşılık 2022 tarihli güncel başka bir metaanalizde, 

lineer stepler kullanarak striktür olasılığında önemli bir azalma 
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bildirilmedi(Vitiello et al, 2022). Lineer bir stepler daha az striktür 

riski ile daha büyük bir anastomoz sağlar, ancak bu meta-analizde de 

yer alan üç çalışmada lineer steplerlı anastomozdan sonra daha yüksek 

striktür oranları bildirilmiştir(Khalayleh,et al, 2018; Fehervari et al, 

2021; Qureshi et al, 2015).  

3. STOMA BOYUTUNUN KİLO KAYBI VE POSTOPERATİF 

KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Gastrojejunostomi boyutunun RYGB sonrası kilo kaybı sonuçlarının 

önemli belirleyicileri olduğunu gösteren çalışmalar vardır(Heneghan, 

Yimcharoen, Brethauer, Kroh, & Chand, 2012). Ancak stoma boyutu 

ile kilo kaybı sonuçları arasında herhangi bir korelasyon bulmayan 

çalışmalar da vardır(Edholm, Ottosson, & Sundbom, 2016; Cottam, 

Fisher, Sridhar, Atkinson, & Dallal,  2009; Kirkpatrick & Siegel, 

1982). Literatürde çok az sayıda çalışma, ameliyat sırasında farklı 

şekilde oluşturulan stoma boyutlarının RYGB sonrası kilo kaybı 

sonuçları üzerindeki etkisini incelemektedir. 

Mahawar ve arkadaşları(Mahawar, Sharples, & Graham, 2020) ikisi 

randomize olan 14 çalışmanın dâhil olduğu bir review yayınladılar. Bu 

yayına dahil edilen toplam 10 çalışmada, ameliyat sırasında GJ 

boyutunun kilo kaybı sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirdi. Bu 

çalışmaların altısında stoma boyutunun kilo kaybı sonuçları üzerine 

belirgin bir etkisi gösterilmedi. Bu çalışmaların dört tanesi 21mm ve 

25mm stepler çaplarını karşılaştırıyordu. Sadece bir çalışmada lineer 

stepler kullanılmıştı. Dört çalışmada daha büyük stoma boyutunun 
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daha kötü kilo kaybı sonuçları ile ilişkili olduğu gösterildi. Bu 14 

çalışmanın hiçbirinde daha büyük stoma çapının daha iyi kilo kaybı 

sonuçları ile ilişkili olduğu gösterilmedi. Ayrıca literatürde daha 

büyük poş çapının daha yüksek marjinal ülser oranları ve daha büyük 

stoma boyutunun daha fazla damping sendromu ile ilişkili 

olabileceğini gösteren çalışmalar vardır(Edholm, Ottosson, & 

Sundbom, 2016; Sima, Hedberg, & Sundbom, 2016; Silen, Eiseman, 

& Brown, 1958). Bu çalışmalardan sirküler steplerlı teknik 

uygulananlarda 21mm ve 25mm stepler arasında kilo kaybı sonuçları 

yönünden fark saptanmadı ancak 21mm steplerlı grupta stenoz oranı 

daha yüksekti. Kilo kaybı sonuçlarında belirgin farklılık 

saptanmadığından stoma boyutunu 25mm’den daha düşük tutmaya 

gerek yoktur. Bu çalışmada farklı uzunluktaki lineer steplerlı 

çalışmalarda karşılaştırma için veri yetersizdi. 

Literatürde 45mm ve 15mm lineer steplerı karşılaştıran başka bir 

çalışma 45mm stepler ile kilo kaybı sonuçlarının daha kötü olduğunu 

gösterdi(Ramos et al, 2017). Lineer steplerlı 128 olgunun incelendiği 

bu çalışmada her iki grupta da vücut kitle indeksinde önemli azalma 

gösterildi; bununla birlikte, 18. aydan itibaren GJ-15mm grubunda 

azalma daha fazlaydı. Bu çalışmada gözlenen tek komplikasyon GJ-

15mm grubundaki bir hastada gelişen darlık olgusuydu. 

Elgeidie ve arkadaşları(Elgeidie, Abdelgawad, El Sorogy, El Nakeeb, 

& Elrefai, 2021) tarafından yayınlanan tek kör prospektif randomize 

bir çalışmaya tek anastomozlu gastrik bypass (one anastomosis gastric 

bypass, OAGB) yapılan 83 olgu dâhil edildi. Olgularda 30mm veya 
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45mm çaplı stoma yapılmıştı. Bu çalışmada 6 aylık takipte, 30mm 

GJ'li hastalarda hem fazla kilo kaybı yüzdesinin hem de toplam kilo 

kaybının daha iyi olduğu gösterildi. Bu çalışmada; 30mm GJ'li 

hastalarda fazla kilo kaybı yüzdesi;  %53,3,  toplam kilo kaybı %23,4;  

45mm GJ'li diğer hastalarda sırasıyla fazla kilo kaybı yüzdesi % 42,6, 

toplam kilo kaybı % 18,2 bulundu.  Ancak 12. ve 24. ayda iki grup 

arasındaki toplam kilo kaybı yüzdesi ve fazla kilo kaybı yüzdesi farkı 

ortadan kalktı. Bu çalışmaya göre daha dar stoma boyutuna (30mm) 

OAGB' ye sahip hastalar, başlangıçta daha geniş stomalı (45mm) 

hastalara göre daha fazla kilo verme eğilimindedir. Ancak bu fark 2 

yıl sonra orta dönem izlemde ortadan kalkmaktadır. 

Gastrik bypass sonrası kilo kaybı sonuçları açısından çoğunlukla bir 

fark gözlenmezken, çok az çalışmada fark saptanmıştır. Bunun nedeni 

gastrik bypass sonrası kilo kaybının multifaktöryel bir olay olması ve 

anastomoz tekniğinin tek belirleyici faktör olmamasıdır. Gastrik poş,  

beslenme bacağı boyutu, beslenme alışkanlıkları, hastanın mental 

sağlığı, vücuttaki yağ dağılımı gibi birçok faktörden 

etkilenebilmektedir (Eghbali et al,2022).   

Literatürde lineer steplerlı anastomoz sonrası %0,4'ten, sirküler 

steplerlı anastomoz sonrası % 6,7'ye kadar marjinal ülser oranları 

bildirilmiştir (Vitiello et al, 2022). Roux-en-Y gastrik bypass sonrası 

mukozal lezyonlar esas olarak tütün ve alkol kullanımından 

kaynaklandığından stepler tipi ile ilişkilendirilmesi doğru 

görünmemektedir (Rasmussen, Fuller, & Ali, 2007). 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu farklı anastomoz teknikleri daha çok retrospektif çalışmalarda ve 

meta-analizlerde karşılaştırılmıştır. Literatürdeki randomize çalışmalar 

sınırlı sayıdadır. Kaçak oranı, kanama oranı, ameliyat süresi veya kilo 

kaybı miktarı açısından teknikler arasında genel olarak fark 

bulunmamıştır.  

Kilo kaybı sonuçları çok daha küçük bir stoma oluşturarak önemli 

ölçüde iyileşmemekte ve darlık riski artıyor gibi görünmektedir. 

Ancak daha geniş bir stomadan olumsuz etkilenebilirler. Son olarak, 

16mm'den küçük stoma çapları, müdahale gerektiren daha yüksek 

anastomotik striktür oranı ile ilişkilendirilmiştir. 

1. Sirküler stepler yaklaşımı tercih edilirse, 21mm yerine 25mm’lik 

stepler kullanılması daha az striktür ile ilişkilendirildiğinden 

önerilmektedir. Stomal stenoz oranı laparoskopik RYGB'ta daha 

yüksektir ve küçük çaplı (21mm) dairesel stapler kullanımıyla ilişkili 

olabilir(Sima, Hedberg, & Sundbom, 2016). 

2. Lineer stepler anastomoz tercih edilirse, 45mm'lik bir stepler 

kartuşunun tam uzunluğunu boylu boyunca kullanmamak iyi olabilir. 

Bu, kilo kaybının azalması ile ilişkilendirilmiştir. Bu tekniği tercih 

eden cerrahlar arasında genellikle böyle bir kartuşun 25mm'lik kısmı 

kullanılmaktadır. 

Optimum stoma ve poş boyutuna karar vermek erken dönem 

morbidite ve mortalite yönünden ve uzun dönemde de kilo kaybı 



347 | OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KONULAR 

 

sonuçları açısından önemlidir. Tekniklerin seçimi büyük ölçüde 

cerrahın eğitimi ve tercihine göre belirlenir. Bununla birlikte, iyi bir 

bariatrik cerrah, farklı durumlarda gerektiğinde farklı teknikleri 

kullanabilmelidir. 
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