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Giriş

• Obezite hayat kalitesini azaltan, erişkin ve çocukları 

etkileyen ve bir çok komorbid hastalıkla ilişkili bir halk 

sağlığı problemidir. 

• Tüm dünyada sıklığı giderek artmaktadır. 

• Diabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku apnesi ve 

dejeneratif eklem hastalıkları gibi komorbiditelerle ilişkili 

bir hastalıktır.
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Giriş

• Bariatrik cerrahi, kalıcı kilo kaybını sağlayan ve aşırı kilo 

ile ilişkili komorbiditeleri azaltan en etkili tedavi 

yöntemidir . 

• Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) morbid obezite 

tedavisinde göreceli olarak yeni kullanılmaya başlanmış 

olmasına rağmen, farklı derecedeki obez hastalarda 

standart tedavi yöntemi olarak uygulanan bir tekniktir.
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Giriş

• LSG sadaece restriktif olarak değil, aynı zamanda metabolik etkileri 

sayesinde de özellikle leptin ve grelin gibi beslenme ile ilgili 

hormon düzeylerinde de değişikliğe neden olarak kilo kaybı 

sağlayan bir yöntemdir.

• Bu çalışmada, LSG’nin; morbid obezite hastalarındaki kilo kaybı 

oranları, leptin, grelin ve insülin düzeylerindeki değişiklikler, 

komorbid hastalıklar üzerindeki ve hastaların yaşam kalitesi 

üzerindeki etkinliğinin literatür eşliğinde irdelenmesi amaçlandı.

4



Giriş

• Grelin düzeyleri gün boyunca değişiklik gösterir. 

• Özellikle yemek alımı öncesinde ve gece boyunca yüksek 

seviyelerde olması ve beslenme sonrası düzeylerinin azalması bu 

hormonun yemek alım sinyalini tetikleyen bir sinyal rolü oynadığını 

desteklemektedir. 

• Leptin yağ kitlesi ile orantılı konsantrasyonlarda dolaşımda 

bulunmaktadır ve yemek alımını engelleyen bir hormondur. 

• Leptin düzeyleri açlık sırasında düşer. 
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Giriş

• Leptin hipotalamus arkuat nukleusundaki oreksijenik nöropeptitleri 

inhibe ve anoreksijenik nöropeptitleri stimüle ederek yemek 

alımında azalmaya yol açar

• Leptin vücuttaki yağ dokusuyla orantılı konsantrasyonlarda 

bulunan, düzeyi VKİ ile ilişkili bir hormondur. Bu hormon bir ob 

gen ürünüdür ve yağ dokusundan salgılanan bir adipositokindir.

• Dolaşımdaki leptin düzeylerinin azalması açlık artışı ile ilişkilidir. 

Obezite varlığında dolaşımdaki leptin düzeyleri artar, kilo kaybı ile 

birlikte azalır.

6



Gereç ve Yöntem

• Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında, Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde LSG uygulanan 38 

hasta çalışmaya dahil edildi. 

• Prospektif olan bu çalışmada hastaların demografik verileri, yandaş 

hastalıkları, takipte kilo kaybı ve vücut kitle indekslerindeki (VKİ) 

azalma, operasyon öncesi ve operasyon sonrası sekizinci haftadaki 

insülin düzeyleri, leptin ve grelin hormonlarının düzeyleri ile 

morbidite ve mortalite oranları irdelenerek karşılaştırıldı. 
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Gereç ve Yöntem

• Hormon düzeylerini karşılaştırmak için hastalardan 

operasyon öncesi hazırlık aşamasında rutin olarak alınan 

kan örnekleri ile birlikte hormon düzeyleri için de kan 

örneği alındı ve operasyon sonrası 8. haftada rutin hasta 

kontrolleri sırasında tekrar kan örnekleri alınarak insülin, 

leptin ve grelin hormon düzeyleri karşılaştırıldı.
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Bulgular 

• Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara bariatrik cerrahi yöntem olarak 

LSG uygulandı. 

• 4 hastaya semptomatik kolelitiazis nedeniyle eş zamanlı, LSG 

trokarları kullanılarak kolesistektomi uygulandı. 

• 32 (%84.2) hasta kadın, 6 (%15.8) hasta ise erkek cinsiyette idi. 

• Ortlama yaş 33 (19-54) olarak belirlendi. 

• Ortalama hastanede kalış süresi ise  8.5 (3-110) gün olarak 

belirlendi. 
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Bulgular

• 38 hastadan; 

▫ 5 hastada (%13.1) tip 2 diabet, 

▫ 3 (%7.9) hastada hipertansiyon, 

▫ 16 (%42.1) hastada ise eklem ağrısı şikayeti (diz, kalça) 

mevcut idi. 
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Bulgular

• Operasyon öncesi ortalama vücut kitle indeksi (VKİ) 

44.27, operasyon sonrası 2. hafta ortalama VKİ 40.63, 4. 

hafta 38.87 ve 8. hafta ise 36.6 olarak belirlendi. 

• Operasyon sonrası 2. hafta, 4. hafta ve 2. ay VKİ 

değerlerinin operasyon öncesine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu belirlendi 

(p<0.01). 
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Preoperative            2nd week                1st month               2nd month

Şekil 1. Preoperatif ve postoperatif VKİ düzeyleri. 



Bulgular

• Operasyon sonrası kilo kaybı oranlarına bakacak olursak; 

2. hafta ortalama kilo kaybı 10.13 kg, 4. hafta ortalama 

kilo kaybı 14.65 kg, 2. ay ortalama kilo kaybı ise 20.63 

kg olarak belirlendi. 

• 2. hafta, 4. hafta ve 8. hafta kilo kayıplarının operasyon 

öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlendi (p<0.01). 
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Şekil 2. Preoperatif ve postoperatif kilo kaybı düzeyleri. 



Bulgular

• 38 hastadan 26’sında (%68.4), insülin direnci (n=20) (%76.9) 

ve insülin bağımlı olmayan tip 2 diabet (n=5) (%19.2) tanısı, 1 

(%3.9) hastada ise tip 2 diabet nedeniyle insülin kullanımı 

durumu mevcut idi. 

• LSG sonrası 2. ay kontrolde 1 (%3.9) hastada insülin 

düzeylerinde düzelme olmakla birlikte yüksekliğin devam 

ettiği, diğer 25 hastanın ise tamamının insülin düzeylerinin 

normal değerlere düştüğü belirlendi.

15



Bulgular

• Tip 2 diabet tanısı ile operasyon öncesi insülin 

kullanan hastanın operasyon sonrası 2. ayda insülin 

kullanımının sona erdiği, hipertansiyon tanılı 

hastaların ilaç gerekliliğinin ortadan kalktığı ve 

eklem ağrısı şikayeti olan 16 hastanın tamamının 

şikayetlerinin gerilediği belirlendi. 
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Bulgular

• Operasyon öncesi alınan kandaki leptin düzeylerinin 

ortalaması 11.1 ng/ml iken, operasyon sonrası 8. 

haftadaki hormon seviyesi 4.3 ng/ml olarak belirlendi. 

• Grelin düzeylerine bakıldığında ise; operasyon öncesi 

ortalama 25.7 pg/ml iken, operasyon sonrası 8. haftadaki 

hormon seviyesi 14.1 pg/ml olarak belirlendi. 
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Şekil 3. Preoperatif leptin düzeyi.                            Postoperatif leptin düzeyi. 
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Şekil 3. Preoperatif grelin düzeyi.                            Postoperatif grelin düzeyi. 



Bulgular

• Operasyon sonrası leptin ve grelin düzeylerinin, operasyon 

öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

azalmış olduğu belirlendi (p<0.01). 

• Operasyon öncesi alınan kanda ölçülen insülin düzeylerinin 

ortalaması 40.31 μU/l, operasyondan sonraki 1. ay ortalama 

insülin düzeyi 18.53 μU/l ve 2. ay ortalama insülin düzeyi ise 

11.3 μU/l olarak belirlendi. 
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                     Preoperatif insulin düzeyi                          Postoperatif 1. ay insulin düzeyi 

 

 

                                                      Postoperatif 2. ay insulin düzeyi 



Bulgular

• Operasyon sonrası 1. ay ve 2. ay insülin değerlerinin, 

operasyon öncesi döneme göre istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde düşük olduğu belirlendi (p<0.01). 

• Hiçbir hastada mortalite gözlenmez iken, 2 (%5.26) hasta 

mide proksimal stapler hattından kaçak nedeniyle 

gastoözefageal stent ile tedavi edildi, 1 (%2.6) hastaya ise 

postoperatif hemoraji nedeniyle splenektomi + hemostaz 

uygulandı.
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Sonuç 

• LSG kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahip olan, 

obezite ilişkili komormid hastalıkların düzelmesinde etkin 

olan ve tatmin edici kilo kaybı sağlayan bir tekniktir. 

• Bu tekniğin, mide hacmi küçüldüğünden dolayı restriktif etkisi 

ön planda olmakla birlikte, leptin, grelin ve insülin gibi 

hormon düzeylerinde de değişikliğe ve düzelmeye neden 

olarak kilo kaybı sağlamada etkili olduğu kanaatindeyiz. 

23



Sonuç 

• Bu çalışmada hasta sayısı nispeten az olmakla birlikte kilo 

kaybı ile hormonal değişiklikler arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. 

• Bu nedenlerden dolayı LSG’nin deneyimli kliniklerde, 

standardize edilmiş bir operasyon tekniği ile temel bir bariatrik 

prosedür olarak uygulanması durumunda morbid obezitenin 

tedavisinde etkin bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.
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TEŞEKKÜRLER…
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