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TEDAVİ Ortalama Kilo 

Kaybı

(% Total)

% Fazla kiloların 

5 yılda kaybetme

Placebo 4–6% 0%

Diet,Davranış 

değişikliği

8–12% 1.6%

(10 Yıl)

İlaç Tedavisi < 10% 10%

Gastrik Bypass 65–85% 100% fazlası

Laparoskopik 

Gastrik banding
45–50% 56%



Hastaların  %95i ,medikal tedavi sonrası verdikleri 

kiloları 2-3 yıl sonra tekrar alırlar 



BARİATRİK CERRAHİ TARİHİ

60´s 70´s 90´s 90´s

KISITLAYICIEMİLİMİ BOZUCU BİRLEŞİK

2000´s
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KİME CERRAHİ?

1)Vücut kitle indeksinin 35-40 kg/m2 olmasının 
yanında şişmanlık ile ilişkili hastalıklar olması

2)Vücut kitle indeksinin 40kg/m2den büyük 
olması ve bunun yanında şişmanlık ile ilişkili 
hastalıklar olmasa dahi şişmanlığın kişinin 
yaşamının etkiliyor olması 

3)Diyet girişimlerinin etkili olmaması.(3yıl)

4)Uzun süre izleme uygun koopere bir hasta 
olması

5)Ameliyat riskinin kabul edilebilir düzeylerde 
olması

1991 , National Institutes of Health Conference
Consensus



Cerrahiyi destekleyen konsensuslar:





amerika



Avrupa trends





Asia-Pacific 



Latin/Güney Amerika



Operasyon Mortalitesi
136 Çalışma ve 22094 Hastanın Metanalizi

(1990-2003)

İşlem Mortalite

Gastrik band 0.1

Gastrik by-pass 0.5

BPD±DS 0.1

Bucwald ve ark, JAMA 2004

Kalça protezi  %0.3 ,  Koroner Bypass %2,5

Beyin Anevrizması%11



232 Diyabetik Morbid Obez

15

4 78

Gastrik Bypass
Kişisel veya sigorta 

nedeniyle operasyon 

reddeden 

Mortalite
14/154 (%9) / 9 yıl 22/78 (% 28) / 6.2 yıl

% 1 / yıl p<0.0003 % 4.5 / yıl

McDonald KG et al. Journal of Gastrointestinal Surgery, 1997; 1: 213-20 



Ayarlanabilir

Gastrik Bant

Yeni mide haznesi
Port

Geçiş açıklığı

© 2002 Miller K.

Bant



Başarısızlık nedenleri

Band intoleransı

-Poş Dilatasyonu

-Özofageal Dilatasyon

Şiddetli GERH

Band Erozyonu(%29)

Tatlı (sıvı)yeme

Süper Obezite





Gastrik Band 12 yıllık takip 
sonucunda Başarısızlık oranı 

%50

Dr.J.Himpens,SAGES 2010
Reinhold’s Criteria 1982
EWL>50%

BMI <30



HAYAL KIRIKLIĞI



SONUÇ

Uzun dönem komplikasyonları fazla ve tehlikeli

Takip sorunu Fazla

Uzun dönemde Yetersiz kilo verdiren

Morbiditeyi düzeltici etkisi???

Metabolik cerrahi ???

Cerrah için zaman alıcı(kontrol,port işlemleri)



Metabolik Sendrom

Abdominal obezite

Hiperinsülinemi

Yüksek açlık KŞ

Hipertrigliseridemi

Düşük HDL

Hipertansiyon

Glukoz Toleransı



Effect of laparoscopic Roux-en Y gastric bypass on type 2 

diabetes mellitus.
Schauer PR et al.(2003) Ann Surg 238:467-84

RYGB N=1,160

240 T2DM’lu (oral ilaçlar ve/veya

insülin)

T2DM’lu hastaların %30’u tüm diyabet

ilaçları kesilerek normal glukoz

seviyeleriyle taburcu

Operasyon sonrası hastanede kalma

süresi sadece 2.8 gün



Annals of Surgery, 1995; Vol 222, No.3, 339-352Hastaların %85’inde komplet remisyon



Diyabet Rezolüsyonu
n=22,094 hasta; 2738 citations 1990-2002

Bant Gastrik 
Bypass

Duedonal
Switch 

Aşırı kiloların
kaybı

%47.5 %61.6 %70.1

Operatif
mortalite

%0.1 %0.5 %1.1

Diyabetin 
rezolüsyonu

%47.8 %83.6 %97.9

Buchwald, Avidor, 

Braunwald, 



RYGB sonrası hastaların 

%84’ünde diyabette tam remisyon

Bu remisyon 10 yıl devam etmiş, 

rekürrens çok nadir

-JAMA. 2004;292:1724-37.

-Diabetes Care, 2008;3:290-6

-Diabetes Care, 2005;28:2406-11



Diabetes and hypertension in severe obesity and effecs of 

gastric bypass-induced weight loss.

Sugerman HJ et al.(2003) Ann Surg 237:751-6

RYGB N=1,025

T2DM’lu %15

7 yıllık takip

1 yılda % 83 rezolüsyon, 7 yılda % 

86 rezolüsyon



Preoperative factors predicting remission of type 2 

diabetes mellitus after Roux-en-Y gastric bypass 

surgery for obesity.

Hall TC et al. Obes Surg. 2010;20:1245-50

Bazal HbA1c>%10 hastalarda %50 

remisyon

Bazal HbA1c %6.5-7.9, hastalarda

%77.3 remisyon



RYGB yapılan obez T2DM’lu 

hastalarda

Diyabet süresi<5 yıl ve/veya hafif şiddetli

(sadece diyetle glisemi kontrollü) ise tam 

remisyon

Diyabet süresi 6-10 yıl ise; %75-95 remisyon

Diyabet süresi 10 yıl< ise; %54 remisyon

Annals of Surg 2003;238:467-84

Obes Surg 2010;20:1245-50



Diyabet Remisyonu

Sistematik Derleme ve Meta-analiz

%571

Gastrik bant

%662

Sleeve 

gastrektomi

%801

Gastrik

bypass

%951

BPD/

BPD-DS

1Buchwald H et al. Am J Med 2009;122:248-56
2Gill RS et al. Surg Obes Relat Dis 2011;6:707-13



ASBS

ASMBS



İyileşme ve/veya Çözüm

Durum Buchwald 2004 Bralin 2008

Diyabet %84 %100

Hipertansiyon %75 %94

Hiperlipidemi %94 %92

Uyku Apnesi %87 %100

Artrit %97

Buchwald et al, JAMA 2004; 292: 1724-37 



Hayat boyu Demir,kalsiyum, 

thiamine ve vitamin B12 desteği 

gerekir.









Gastro-intestinal sistem: Sofistike bir endokrin organ

Motilite

Glukoz

İnsülin
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Hypophagi
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GLP-1
Distal ileum L-
hücrelerince salınır
edilir

Besinlere yanıt olarak
salgılanır



Entero-insüler Aks

Roux-en-Y

Azalmış

GIP

Artmış

GLP-1 ve

PYY

Artmış 

tokluk

İnsülin 

direncinin 

azalması

Vücüt 

ağırlığında 

azalma

Kan

glukozunda

azalma

2-3 ay 1-2 hafta



Glukoz Metabolizmasında

Bypass’ın Olası Mekanizmaları

RNY

Duodenal Bypass

Artmış GLIP-1 

Artmış insülin 

sekresyonu

Malabsorbsiyon
Kalori alımında 

azalma

Kalori yükünde 

azalma

Glisemik 

kontrolde artış

Azalmış Ghrelin 



RYGB Komplikasyonlar 

Pulmoner emboli (% 0 - 1,5)

Anastomoz kaçağı (% 1,5 - 5,8)

Kanama (% 0 - 3,3)  

Gastrojejunostomi stenozisi (% 1,6 - 6,3) 

İnternal herni (% 2,5)

Safra taşı oluşumu (% 1,4)

Marjinal ülser (% 1,4)

Stapler hattının açılması (% 1)

Açığa dönme oranı (% 3 – 9) 



RNYB
RYGBP revizyonu uygulanan hastalarda en fazla 
görülen neden GG fistül (% 56) oluşumudur. 

Bunu  ülser hastalığı ve reflü (% 33.9), kilo alma (% 
30.3), GJ ve JJ darlıklar (% 24.8) ve dilate poş, dilate
GJ anastomoz veya her ikisinin varlığıyla restriction
(kısıtlama) kaybı bulguları (% 22.9)  izler. 

Marjinal ülser, RYGBP’nin endişe duyulan bir 
komplikasyonudur. Literatürdeki insidansı % 0.6 ila % 
16 arasında değişmektedir . 

Siilin CS, Wanders A, Gustavsson S, et al. Obes Surg. 2005



Başarı BMI ile ilişkilimi?



By pass Başarısızlık

%15(%8-40)  !!!!!!
Reinhold’s Criteria 1982
EWL>50%

BMI <30



RNYB Başarısızlığında
Band takılması

Sleeve çevrilmesi

Poş, Anostamoz daraltılması

?



SG’nin Erken Metabolik Etkileri
Gastrik Hipotez

GLP-1 ve PYY 
sekresyonu bifaziktir

Azalmış HCl asit GRP 
ve gastrin salınımına
neden olur bu da erken
GLP-1 ve PYY 
salınmasına neden olur

Gıda distal ileuma
ulaştığında gecikmiş
GLP-1 ve PYY’nin
salınımına neden olur

GRP: Gastrin-releasing 

Peptide



Sleeve süper obezlerde ilk 

basamak





2.Basamak Duodenal switch



Sistematik derleme: Sleeve gastrektomi 

ve T2DM

26 çalışma, 673 hasta

Ortalama VKİ=47kg/m2 (aralık 31-53)

Ortalama postop VKİ=36kg/m2

Ortalama takip=13 ay

DM yanıt (resolution) oranı %66

DM yanıt (resolution) ve iyileşme=%97

Pre ve post HbA1c=%7.9 ve %6.2

Gill et al. Surg  Obes Rel Dis 2010;6:707-

13



SLEEVE ETKİ MEKANİZMASI

Kısıtlama-İştah Azalması:

Dumping etki?

Malabsorbsiyon etkisi?

Standart yok(Buji ölçüsü, fundus ve antrum

çıkarılma miktarı)



Antrum rezeksiyonu Pilora yaklaştıkca

kilo verilmesi artar



Glukoz Metabolizmasında

Sleeve’in Varsayılan

Mekanizmaları
Sleeve

Hızlı

boşalma?

Artmış GLP-1 

İnsülin 

sekresyonund

a artış

Azalmış 

Ghrelin 

Kalori alımında 

azalma

Kalori yükünde 

azalma

Glisemik 

kontrolde artış



Fig. 1 

Surgery for Obesity and Related Diseases 2014 10, 177-183DOI: (10.1016/j.soard.2013.11.007) 

Copyright © 2014 American Society for Bariatric Surgery Terms and Conditions

http://www.elsevier.com/termsandconditions












By-pass tecrübemiz

91Hasta(49K,42E)

Operasyon süresi:140(230dk-105 dk)

Ortalama takip 5.4 yıl 

Preoperatif VKI 41.7 (35-56) 

Postoperatif VKI 28,3 (2O-31)

Mortalite yok

Konversiyon yok

Başarısız kilo verimi (64/8) %12,5

















SG’nin Erken Metabolik Etkileri

Gastrik Hipotez

GLP-1 ve PYY sekresyonu
bifaziktir

Azalmış HCl asit GRP ve
gastrin salınımına neden
olur bu da erken GLP-1 ve
PYY salınmasına neden
olur

Gıda distal ileuma
ulaştığında gecikmiş GLP-1 
ve PYY’nin salınımına
neden olur

GRP: Gastrin-releasing 

Peptide



Geri kilo alımını belirleyen faktörler

Cerrahinin tipi

Yeme bozukluğunun varlığı

Hasta destek grubuna katılma sıklığı

Ameliyat öncesi VKI

Obes Surg.2008:18(6)648-51

Physchosom.1998 May-jun60(3)338-46



Ameliyatlar (n:277)Ocak 2012 – Nisan 2015

Sleeve gastrectomy 268

Lap-band to sleeve      6

Anti-reflux to sleeve     1

+ cholecystectomy 26

Gastric by-pass 1

Duodenal switch 1



Genel Mortalite / Morbidite

Mortalite olmadı

Açığa dönülmedi

Reoperasyon olmadı

Kalıcı morbidite ?



Peki kilo verdiler mi ?

273/277 hasta problemsiz

İnsülin bırakma 11/11

1. yıl sonu EBWL % (n:109) = % 84.4 (30 – 170)

4/277 hastada yeterli değil

Nedeni ???



Morbid obezite kronik bir hastalıkdır

Bariatrik Cerrahi  hastaların en az % 25'i, bir 

reoperasyona gidecektir . 

Gagner M. Laparoscopic reoperative bariatric surgery. Obes Surg. 2012

Başarısızlıklar; kilo verememe ve kısıtlama 

(restriksiyon) kaybı gibi nispeten benign problemler

Komplikasyonlar; Gastrogastrik(GG) fistül, şiddetli 

reflü, ülser, darlık, çıkış obstrüksiyonu, gastrik band

erozyonu ve şiddetli beslenme bozukluğuyla 

sonuçlanan kilo kaybıdır. 



Geçmişte başarısız bariatrik

operasyonlardan sonra reopertif cerrahi  

tecrübeli cerrahlar tarafından dahi yüksek 

morbidite oranlarından dolayı önerilmezdi. 

42 vakalık serisinde morbidite oranı %50 

dir
Schwartz RW, Strodel WE, Simpson WS, et al. Surgery

1988;104



Fazla kilolardan kaybedilen ağırlık yüzdesi

Eğer hasta fazla kilolarının %40’ından azını 

verdiyse ameliyatın başarılı olduğunu söylemek 

mümkün değildir. 

%40-60 arasında bir kilo kaybı orta iyi düzeyde 

bir ameliyat başarısını gösterir. 

%60’ın üzerindeki kilo kaybı ameliyatın başarılı 

olduğunun en önemli göstergesi olarak 

yorumlanmalıdır



Genel olarak  dönüştürücü prosedür hastalarının 

birincil sebebi, kilo alımıdır (% 60) , 

 ülser hastalığı ve reflü (% 22.9) .

Literatürde  en fazla dönüştürücü ameliyat 

günümüzde tercih edilmeyen VBG’li ve Gastrik

Band hastalarında olmuştur. 





Band                    Sleeve

7 yıl önce Açık cerrahi ile GASTRİK BAND

Kayma nedeni ile disfaji .2 yıl önce band 

afonksiyone

BMI 45 (İnsülin Direnci,HT,Hepatosteatoz)





VAKA

6 sene önce açık cerrahi ile gastrik Band

3 yıl sonra geri kilo alımı,Band enfeksiyonu

Açık Cerrahi ile İnsizyonel herni

onarımı(mesh)+Band çıkarılması

VKI :53







SLEEVE Reoperasyon nedenleri

UZUN  DÖNEM ?

Geri kilo alımı

Darlık

Reflü



NEOFUNDUS



En yaygın Bulgu:Prepilorik

dilatasyon



Sleeve uzun dönem





NEOFUNDUS



En yaygın Bulgu:Prepilorik

dilatasyon



Sleeve başarısızlığında, cerrahın

tecrübesi ve uygulanan tekniğin payı

büyüktür.

Sleeve başarısızlığında neden

araştırılmalı ve sonraki 2.basamak cerrahi

tedavi planı yapılmalı.

2.basamak (RE-Sleeve,malabsortif

Duodenal Switch)



Vaka

10 AY Önce Sleeve

4 ayda 20 kilo sonrası geri alım

VKI 44





Sleeve               Bypass
45 Y. Kadın hasta

4 AY Önce SLEEVE

İncisura Angularisde darlık (2 defa Balon

dilatasyon)

Son bir aydır sıvı alımı yeterli değil







Altın standart cerrahi girişim yoktur

Bariatrik cerrah, hastasına birden fazla 

operasyon sunacak donanımda olmalıdır

Operasyona göre hasta seçimi yapılmalı

Henry Buchwald



Revizyonel cerrahinin morbiditesi ve mortalitesi

yüksektir.

 Obezite cerrahisi ile uğraşan cerrahların, ameliyat 

çeşitliliğine sahip olması, revizyonel cerrahide gerekli 

olan tecrübeyi kazanmaları açısından gereklidir.

Şu an için operasyon sonrası kilo almanın olmadığı bir 

ameliyat tipinin olmadığı gerçeği karşısında hastaların 

yeniden kilo alma ve komplikasyonlara karşı çok iyi 

aydınlatılması gereklidir.

Laparoskopik olarak revizyonel cerrahi yapılabilir bir 

girişim olmakla birlikte yeterli tecrübe ve alt yapı 

eksikliğinde riski azaltma açısından açık cerrahi 

alternatifdir.



Morbidobezite kronik bir hastalıkdır ve kesin bir

tedavisi yoktur.

Günümüzde Bariatrik cerrahi Morbid obezitede en etkin

tedavi yöntemidir.Hastalar genellikle tek bir

operasyonla başarıyı cerrahiden beklerler

Cerrahi tedavilerin hangisi olursa olsun 2 yıldan sonra

değişik oranlarda geri kilo alımı olur.(%20)

Köprüleri yakmayan ameliyatlar hastalığın doğası

nedeni ile avantajlıdır(Sleeve)


