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Neden MGB Tercih Ediyorum?



İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne 
Olmalıdır? 

1. Düşük komplikasyon riski olmalı

2. Etkili kilo kaybı olmalı

3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

4. Kolay revize edilebilmeli

5. Kısa ameliyat süresi olmalı

6. Kısa hastanede yatış süresi olmalı

7. Hasta memnuniyeti olmalı

8. Geri kilo alım riski düşük olmalı



Bariatrik Ameliyatlar



Mini Gastrik Bypass (MGB)

1. Vertikal Gastrik Tüp

2. Billroth II Gastro-jejunostomi



Billroth II

• 100 yıldan fazla süredir
uygulanıyor

• ABD de 16.000 den 
fazla uygulama mevcut
(2007)

• Travma, ülser, kanser
v.d.



Dünyada MGB

 Rutledge U.S.A. 6000+
 Cady France 2000+
 Peraglie U.S.A. 2000+
 Carbajo Spain 2000+
 Noun Lebanon 1000
 Kular India 1000+
 Lee Taiwan 1000+
 Musella et al. Italy 1000+
 Tacchino Rome 500+



MGB dünyada kabul edilirliği giderek
artan bir tekniktir.



Neden MGB tercih ediyorum?

Mahawar K, et al. "Mini" gastric bypass: systematic review of a controversial 
procedure. Obes Surg 2013 Nov.

• 5095 vaka
• Ort. ameliyat süresi 73.5 dk
• Ort. hastanede kalış süresi 2 gün
• Mortalite %0.16
• Ort. 38.7 ay izlem (tatminkar)
• Erken komp. %6
• GJ kaçak %1
• Marjinal ülser %2.8
• Anemi %4.2
• Post-op reflü %2
• Post-op %EWL 12, 24 ve 60. aylarda %76, %74.6, %71



Düşük mortalite oranı

• 30 günlük %0-%0.9

– MI, 

– perfore kolon, 

– Masif pulmoner emboli, 

– Nazokomiyal pnömoni

Peraglie C et al. Obes Surg 2008
Carbajo M et al. Obes Surg 2005
Rutledge R et al. Obes Surg 2005

Noun R et al. Obes Surg 2007 
Musella M et al. Surg Endosc 2014



RYGB öğrenme eğrisi & 
komplikasyon ve operasyon süresi

• Operasyon süresi ve komplikasyon oranları
yaklaşık *500* vakalık uzun bir öğrenme
zamanı sonrası azalmaktadır.

Overcoming the learning curve of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: a 12-
year experience. El-Kadre L, et al. Surg Obes Relat Dis. 2013.



Neden MGB?

• Laparoskopik RYGB uygulamasının uzun
dönemde genel sağlık maaliyetlerini
azaltmada başarısız olduğu belirtilmiştir.

Impact of bariatric surgery on health care costs of obese persons: a 6-year follow-up of 
surgical and comparison cohorts using health plan data. Jonathan P. Weiner, et al. 
JAMA Surg 2013.



MGB’de olmayıp RNY’de görülen ciddi
komplikasyonlar

• İnce barsak ve mezo
dönmeleri

• İnce barsak iskemisi
• Barsak obstruksiyonu

(%2-16)
• Herni



MGB vs RYGB

• Lee WJ et al. Obes Surg 2012

– 10 yıllık takip

– Kısa cerrahi süresi (115 dk vs 159 dk)

– Daha iyi kilo kaybı (%72.9 vs %60.1) 5 yıllık takip %EWL

– Düşük komplikasyon oranı (%1.8 vs %3.2) (p=0.07)

– Benzer geç revizyon oranı (%2.8 vs %3.6) (p=0.385)





T2DM iyileşmesi üzerine etkinliği RYGB 
den farklı mı?

• Ikramuddin S, et al. Roux-en-Y gastric bypass vs intensive medical management for the control of type 2 
diabetes, hypertension, and hyperlipidemia: the Diabetes Surgery Study randomized clinical trial. JAMA 
2013 Jun.

• Lee WJ, et al. Gastric bypass vs sleeve gastrectomy for type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled 
trial. Arch Surg 2011 Feb.

12 aylık takip sonrası T2DM iyileşme oranları

RNY %44

MGB %93

SG %47



Yandaş Hastalık İyileşmesi

• Rudletge et al.

– %85 GER, %96 nefes darlığı, %83 Tip2 DM, %87 
uyku apne, %80 hipertansiyon, %86 
hiperkolesterolemi, %82 üriner inkontinens 
İYİLEŞME

• Piazza et al.

• %90 Tip2 DM, %80 hipertansiyon, %70 dislipidemi, 
%90 uyku apne İYİLEŞME

• Kim et al.

– %70 non-obez Tip2 DM İYİLEŞME



Yaşam Kalitesi

• Lee et al. 

• Wang et al. 

• Carbajo et al.

– Gastrointestinal Yaşam Kalitesi Skorları

– Kilonun Yaşam Kalitesine Etkisi (IWQoL)

ANLAMLI İYİLEŞME



MGB sonrası safra reflüsü “SIK” 
görülen bir problem mi?

• 70+ makale

• 16000+ olgu

• 10-15 yıl takip süresi

• Amerika, Asya ve Avrupa raporları

MGB sonrası safra reflüsü NADİR görülen bir
problemdir



MGB & safra reflüsü

• Rutledge et al.

• 1997-2006 yılları arası 6385 MGB olgusu

• Üç (%0.05) hastada medikal tedaviye yanıtsız
safra reflüsü

• Braun yan-yan jejuno-jejunostomi veya
afferent loopun 70 cm distale jejuno-
jejunostomi ile tedavi



MGB & safra reflüsü & revizyon

• 1322 MGB olgusu

• 9 yıl takip süresi

• Revizyon gerektiren olgu oranı %1.7

• Safra reflüsü nedeniyle revizyon gerektiren 3 
hasta (% 0.2)

• Tüm revizyonlar laparoskopik ve tatmin edici
sonuçlar

Lee WJ et al. Revisional surgery for laparoscopic minigastric bypass. Surg Obes Relat Dis. 
2011;7:486-91.



MGB – Mide Kanser riski?

• Bariatrik cerrahlar MGB sonrası kanser
riskinden korkmaktadır.

• Fakat unutulmamalıdır ki; “KANSER” riskinde
artma olmadığı (ülser cerrahisinde minimal 
artma) birçok çalışmada gösterilen BII 
operasyonu yüzyılı aşkın süredir güvenli bir
şekilde uygulanmaktadır.

Fischer AB et al. Risk of gastric cancer after Billroth II resection for duodenal ulcer. Br J Surg. 
1983;70:552-4.



MGB – Mide Kanser riski?

• 16000+ olgu

• 10-15 yıllık takip süresi

MGB sonrası mide kanseri hiçbir
çalışmada bildirilmemiştir.

Kanser riski çok düşük olduğu için
genellikle endoskopik görüntüleme
önerilmemektedir.



Literatürde gastrik band dan RYGB ye revize edilen bir 
olguda 5 yıl sonra GASTRİK KARSİNOMA olgusu 

bildirilmektedir.  



Kanser riski?



MGB Tercih Ediyorum ÇÜNKÜ!

• Teknik olarak kolay

• Komplikasyon ve mortalite oranları düşük

• Ameliyat ve hastanede yatış süresi kısa

• Etkin fazla kilo kaybı sonuçları *(%75-100)

• Geri kilo alım riski düşük

• Revizyonu kolay

• Komorbid hastalıkların (özellikle T2DM) 
remisyonunda çok etkili

• İnternal herni riski yok

• Safra reflüsü ve kanser riski çok düşük





Teşekkür ederim


