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Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

 Gastrik Plikasyon Tanımı, uygulama teknikleri….

 Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu…

 Bağcılar Deneyimi…

 Gastrik Plikasyon Ameliyatının Avantaj ve Dezavantajları….

 Komplikasyonları, Başarısızlık Durumları ve Kilo geri alımı…..

 Fundal Cep Sorunu..

 Düzeltici ya da Tamamlayıcı Cerrahi Sorunu….

 Gastrik Plikasyon Ameliyatında Kilo Kaybı…Zorluk derecesi..

 Ve Sonuç………

Konu Başlıkları/ Sunum Planı



Laparoskopik Gastrik  Plikasyon Ameliyatının Tanımı (1)

 Büyük kurvaturanın mide içine plike
edilmesiyle yapılan restriktif bir
ameliyattır.

 Bu ameliyat tekniği, Talebpour (2007)
tarafından bilim dünyasına sunulmuş ve
son yıllarda tüm dünyada artan bir hızla
kabul görmüştür.*

 2006’dan beri pek çok ülkede ve obezite
cerrahisi merkezinde uygulanmaktadır.

*Talebpour, M., Amoli, B.S.: Laparoscopic total gastric vertical plication in morbid
obesity, J. Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques; 17(6): 793-798,2007.



Laparoskopik Gastrik  Plikasyon Ameliyatının Tanımı (2)

 Gastrik plikasyon; etkili, güvenilir,
minimal invazif, bariatrik prosedür
olarak dünya literatüründeki yerini
almıştır.

 Özellikle, VKİ 45'in altındaki hastalar
için iyi bir ameliyat tekniği olarak kabul
görmektedir.



Laparoskopik Gastrik Plikasyon Ameliyatının Teknikleri (1)

1-Anterior Gastrik Plikasyon; midenin antrumundan başlayarak his
açısına kadar midenin ön yüzünün kendi içine plike edilmesi ile yapılır.

Bu teknikte, mide de arzu edilen hacim kısıtlaması ve beklenen kilo 
kaybı sağlayamadığından uygulama için taraftar bulamamıştır. 

Brethauer, S.A., et al : Laparoscopic gastric plication for treatment of severe obesity,
Surg Obes Relat Dis.;7(1):15-22,2011.



Laparoskopik Gastrik  Plikasyon Ameliyatının  Teknikleri (2)

Brethauer, S.A., et al : Laparoscopic gastric plication for treatment of severe obesity,
Surg Obes Relat Dis.;7(1):15-22,2011.

2-Büyük Kurvatura Plikasyonu; pilordan 4-5 cm mesafeden başlayarak, mide 
ile büyük omentum birbirinden ayrıldıktan sonra büyük kurvaturanın mide 
içine plike edilmesi işlemidir.  Günümüzde uygulanan plikasyon tekniğidir. 

Bu ameliyat tekniğinde; mide en az % 70 oranında ve geride 100-150 cc 
hacim kalacak şekilde küçültülür.



Laparoskopik Gastrik  Plikasyon Ameliyatının Teknikleri (3)

3-Gastrik Band ve Gastrik plikasyon beraberliği; Superobez hastalarda; aynı
seansta, gastrik plikasyonu müteakip ayarlanabilir gastrik band uygulandığı
tekniktir. İyi sonuçlar alındığına dair bilgiler bulunmaktadır. *

*Chih-Kun Huang.,et al: Augmenting weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding
by laparoscopic gastric plication, Surgery for Obesity and Related Diseases, 7( 2): 235-235,2011. 



Gastrik Plikasyon ameliyatının;  Henüz standardize edilmediği, 
sonuçları hakkında yeterli veri bulunmadığı şeklinde bir 
düşünce var…

Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

Bu süre içinde kliniğimizde; Gastrik 
Plikasyon ameliyatının standardize 
edilmesi konusunda ciddi deneyim 
kazanılmıştır.  

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
Kliniğinde 2011 yılından beri, seçilmiş vakalara Lap. Gastrik
Plikasyon Ameliyatı yapılmaktadır. 



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

Plikasyon İşlemi; 
En az iki kat olarak, sero-muskuler devamlı sütür
uygulaması şeklinde yapılmalı…
…gereğinde herhangi bir daraltma işlemi olmaksızın 
sero-seröz olmak üzere 3. kat (reinforce)   yapılabilir.



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

Birinci kat plikasyon işlemi;

Fundus’tan başlayarak pilora 4-5 cm. kalıncaya kadar büyük kurvatura
boyunca, korpus-antrum bileşkesine kadar double plikasyon şeklinde, 
devamında ise single plikasyon şeklinde devam eder…

* Skrekas,G.,et al: Laparoscopic gastric greater curvature plication: results and complications in a series of 135 patients, Obesity

Surg.21:1657-63,2011.

*
*



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

İkinci kat Plikasyon işlemi;  

 Single plikasyon şeklinde ve daha çok plikasyona destek amacını 
güder… 

 Fundal cep ya da divertikül oluşumunu  önlemek için Antrumdan
Fundusa doğru devam etmeli…



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

Mide boyutları normale göre fazla ise ya da dikiş aralarından divertikül
oluşumu gibi sütür güvenliği açısından endişe varsa serö-seröz olmak 
kaydıyla 3.kat sütür konulmalı…



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

 Dikiş arasındaki mesafe 1cm. den az, 1.5 cm. den fazla olmamalı..
 Nonabsobabl ( 0/0 ya da 2/0, V-lock, prolipropilen vb.) materyal 

kullanılmalı…
 Sütür; tek tek olabilir ise de devamlı ve  sero-muskuler olmalı…
 Kesinlikle mide lümeninden geçmemeli…



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

 Ön ve arka duvardan geçen sütürler eşit mesafeli ve simetrik olmalı, 
 Plike edilen mide duvarı 2 cm.den fazla olmamalı…
 Mide duvarında asimetriye sebep olmamalı…

Talebpour,M. et al:Twelve year experience of laparoscopic gastric plication in morbid obesity: development of the technique and patient outcomes, Annals 
of Surgical Innovation and Research 2012, 6:7 



Gastrik Plikasyon Ameliyatının Standardizasyon Sorunu Var mı ?

 Mide lümen genişliği, 3 cm.den daha dar  olmalı,

 Mide duvarı gergin olmamalı…

 Lümen açıklığı yukarıdan aşağıya genişleyen tarzda olmalı…
Aksi takdirde;
…midenin üst kısmı genişleyerek  fundal dilatasyon oluşacaktır…
bu durum hastanın yeniden kilo almasına vesile olur.



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

 Rezeksiyon ve anaztomoz ihtiyacının olmaması,

 Stapler kullanılmaması, Ligasure veya Harmonik (vb) dışında tıbbi
cihaz veya malzeme, keza, sütür dışında yabancı madde
kulllanılmaması,

 Komplikasyon oranlarının çok düşük olması,

 Ameliyattan sonra hızlı iyileşme olması, hastanede kalış süresinin
kısa olması,

 Erken dönemde, gastrik perforasyon ya da benzeri bir komplikasyon
durumunda geriye döndürülebilir olması,

 Maliyetinin düşük olması……. başlıca avantajlarını oluşturur.

Gastrik Plikasyonun Avantajları ;



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyonun Dezavantajları ;

 VKİ 45’in üzerinde olan obezlerde yeterli kilo kaybı sağlaması
hususunda tereddütlerin olması…

 Metabolik Sendrom vakalarında yeterli sonuç alınamaması…?

 Uygulama zorluğu … farklı uygulama tekniklerin tarif edilmesi…

 Uzun vade de sonuçlarının iyi bilinmemesi…?

…başlıca dezavantajlarını oluşturmaktadır



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyonun Komplikasyonları;

Literatür verilerine göre;

 % 8-10 oranında ameliyata özgü komplikasyon görülmektedir..
Major komplikasyon oranı % 5’den az olup reoperasyon
gerektiren komplikasyonu % 3’den daha az  oranındadır….

 Sütür hattında  seroza yırtılması, mikroperforasyon ve kaçak %0.5 
oranında…Tekrarlayan kusmalar ile intragastrik basınç artımı kaçak 
oluşumunda etkin ise de  dar ve sıkı plikasyon en önemli sebepler 
arasında…

 Gastrik ödeme bağlı obstrüksiyon % 0.5 oranında…

 Medikal tedavi ile kolaylıkla kontrol altına alınabilen, mukazal ödem 
ve venöz staz ile ilişkili  bulantı ve kusma görülebilir.  Uygulama 
tekniği ile bağlantılı….Double plikasyon ile azaltılmıştır…



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyon Ameliyatında Başarısızlık Durumları, kilo geri alımı…. 

 Tekrar kilo alımı, ameliyat üzerinden geçen süre ile ilişkili
olmak üzere; % 10-15 vakada görülmektedir.

 Kilo alımı; yüksek kalorili içecek alımı, aşırı alkol tüketimi, bazı
psikiyatrik ilaçlar kullanımı ve yeme alışkanlığının değiştirilmemesi
gibi genel sebeplere bağlı olabilirse de…

 Başarısızlığın en önemli
sebebi, uygulama tekniği
ile ilişkilidir..



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyon Ameliyatında Başarısızlık Durumları. kilo geri alımı…. . 

 Plikasyon sütürlerinin lümenden geçmesi ve erimesi…

 Yetersiz fundus plikasyonu ve fundusun distalden geniş olması…

 Korpus antrum bileşkesinde darlık ve buna bağlı proksimal dilatasyon ve

 Fundal cep oluşumu… 
--- tekniğe bağlı en önemli başarısızlık (kilo alımı) nedenleridir.



Plikasyon Sütürlerinin Erimesi…..



Yetersiz fundus plikasyonu
ve fundusun distalden geniş
olması…. 



Korpus /Antrum bileşkesinde dar plikasyona bağlı proksimal dilatasyon



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyon Sonrasında Fundal Cep Oluşumu

 Kilo geri alımı ile sonuçlanan önemli geç komplikasyon-teknik 
sorundur.

 Fundusun yetersiz plikasyonu, sütür aralıklarının geniş olması 
….ya da plikasyon sütürlerinin erimesi ile oluşur.



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyon Ameliyatından Sonra Düzeltici ya da Tamamlayıcı Cerrahi (1)

 Uygun vakalarda Sleeve gastrektomi ? ya da diğer bariatrik cerrahi
seçenekleri ? uygulanabilir..

 Midede genişleme ya da sütürlerde açılma varsa;
replikasyon ya da replikasyon ile birlikte by-pass girişimleri…
yapılabilir.



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Gastrik Plikasyon Ameliyatından Sonra Düzeltici ya da Tamamlayıcı Cerrahi (2)

 Fundal Cep oluşumu varsa;

Fundal cep rezeksiyonu ve zimba hattı plikasyonu/invaginasyonu ...

yapılabilir.



Gastrik Plikasyon Ameliyatından Sonra  Kilo (EWL) Kaybı…

Başarılı bir obezite tedavisinden bahsedebilmek için; fazla kilo
kaybı oranının % 50 ve üzerinde olması gerekmektedir

Gastrik Plikasyon Ameliyatında kilo kaybı; Gastrik band ile Sleeve
gasterektomi arasında  yer almaktadır....



Gastrik Plikasyon Ameliyatının  Zorluk Derecesi…

Gastrik Plikasyon Ameliyatı; ileri Laparoskopik Cerrahi deneyimine sahip 
her cerrah tarafından uygulanabilir..

Ameliyatın zorluk derecesi ise,  Sleeve Gastrektomiye göre biraz daha fazladır…. 





Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Sonuç olarak….

 Gastrik Plikasyon Ameliyatı;

düşük komplikasyon, düşük reoperasyon ve kabul edilebilir kilo

kaybı sağlayan, obezitenin cerrahisinde etkili yöntemlerden biridir.

 Kilo vermede etkisi, Ayarlanabilir gastrik band
ile Sleeve gastrektomi arasındadır.

 Özellikle VKİ 45 ve altında olanlarda kabul
edilebilir sonucu vermektedir…

 Farklı merkezlerde farklı şekilde uygulanması ile ilişkili
olarak standardize edilmemiş bir teknik olarak ifade
ediliyorsa da…. Deneyimli kliniklerde bu durum sorun
olmaktan çıkmıştır.

12.Ayda 
Gastrik Plikasyon



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Sonuç olarak….

 Metabolik Sendromlu Obezlerde, yeri olmadığı kabul edilirse de …
kilo verme ile birlikte eşlik eden patolojiler de düzelmektedir.

Brethauer,S.A.,et al: Cleveland Clinic Journal of Medicine-2006



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Sonuç olarak….

 Cerrahi tedavi tekniği, obezite vakalarının özelliklerine göre 
seçilmelidir.…. Ancak hekimin deneyimi ve tercihi de önemlidir.

 Doğal olarak Plikasyon;  Sleeve ve diğer yöntemlere rakip 
değil…Ama  Obezite cerrahi seçeneğidir….

 Bilindiği gibi; obezitenin tedavisinde farklı seçenekler vardır… 
ancak bugün için en etkili tedavi cerrahidir…. 

 Her obez hasta; aynı özelliklere sahip olmadığından…
obezite cerrahisinde  farklı uygulamalar söz  konusu……



Gastrik Plikasyon, Sleeve Gastrektomiye Rakip Olur mu ?

Ve…Sonuç olarak….

 Metabolik Sendromlu obez hastalarda tercih edilmemeli…
Super obezlerde uygulanmamalı….

 Ancak…. Gerekli bilgi verildikten sonra hastanın istemesi 
halinde her obez vakaya uygulanabilir….

 Gastrik Plikasyon ameliyatı obezitenin cerrahi tedavisinde bir seçenektir…

 VKİ 45 ve altında olan ve insülin direnci-diyabet vb. bir hastalığın eşlik 
etmediği, obez vakalara hastanın istemesi halinde..

…gastrik plikasyon, cerrahi tedavi seçeneği olarak değerlendirilmelidir…. 



Katıldığınız
ve 

Sabırla Dinlediğiniz
İçin

Teşekkür Ederim.
Dr. Rıza KUTANİŞ


