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Laparoskopik Sleeve Gastrektomi



• 2000’li yılların başında yüksek riskli süper-süper obez hastalarda, 

duodenal switch ameliyatının 1. kısmı olarak uygulanıyordu

• 2005-2008 yılları arasında daha dar mide çapları oluşturulduğunda 

tek aşamalı olarak tercih edilebilir (2-3 yıllık sonuçlar)

• 2 yılda bir “International Consensus Summit on Sleeve 

Gastrectomy” düzenlenmekte

• 4. toplantı NY’da 2012’de yapıldı

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi



• 130 cerrahın toplamda 46133 vakası

• Ortalama takip süresi 4.9 ± 2.7y

• %93.1 ± 14.8 tek ameliyat, %3 ± 6.3 ardışık ikinci ameliyat gereksinimi 

• Açığa dönme %0.2 ± 1

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları
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• Cerrahların %69’u spesifik olarak HH varlığını araştırmak için Üst GİS 

endoskopisi yaparken, %31’i ancak GERD hikayesi varsa yapmakta

• Cerrahların %89’u (114 cerrah) HH varsa tamir etmekte, % 11 tamir 

yapmıyor

• HH tamirinde

– % 65 Ethibond™ 

– % 11 Prolene®

– % 16 İpek

– % 10 onarıma ek mesh (ağırlıklı bioabsorbable meshler, prolen ve 

PTFE kullanımıda var)

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları



• 40 cerrah (%32) 36F bougie kullanmakta

• 32-50F bougie aralığı genel tercih

– %68 kör uçlu

– %21 giderek incelen, sivrileşen

– % 8 MID-Sleeve™ tüp

– % 3 gastroskop

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları



• N.Ö 30 y, kadın, BKİ:39,1 (104 kg), 3 yıldır HT, 2010 2. ayda LSG, 

30F buji, pilora 6 cm rezeksiyon başlangıç hattı, duet stapler

• Sorun: Buji (tapered-sivrilen uçlu) ekstraluminazasyonu

• Hastanede yatış: 5 gün

• Son durum: Takip süresi 60 ay, sağlıklı, HT kür, 68 kg

1. Hasta





• Türk Patent Enstitüsü 2014 / 02463 nolu faydalı buluş modeli

• 28 F

• Anestezi tarafından uygulama kolaylığı ve yerinden sürekli emin 

olma 

• Nazogastrik aspirasyon sistemini içinde barındırmakta

Işıklı Gastrektomi Bujisi
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• Rezeksiyon başlangıç noktasının pilordan uzaklığı

– %32.2’si 4-5 cm

– %27.3’ü 3-4 cm

– %22.7’si 5-6 cm 

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları

2 cm

6 cm



• 96 cerrah (%75) stapler hattı güçlendirici kullanmakta

– %57 destek (%49 Seamguard®, %31 Peristrips®, %14 Duet)

– %43 suturasyon (%6 omental patch)

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları

Seamguard®

Polyglycolic acid:Trimethylene carbonate 

Peristrips®

Kollajen Matrix: Sığır pericardiumu



• Yalnızca 2 cerrah sleeve’in 1/3 üst kısmı etrafına slikon Autolock™ 

(Bariatech) uygulamakta

• %39 dren (Jackson-Pratt) yerleştirirken, %61 kullanmıyor

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları



Komplikasyonlar

LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları



• İntraoperatif kaçak testleri; Metilen mavisi ile hava-su testleri

• Şüphe, şüphe, şüphe !!!!!!

• Postop. 1. gün hastanın yüzü gülmüyor ve mutsuz

• Postop 1. gün yeterli sıvı replasmanı ve aneljezik

desteğe rağmen takikardi

• Postop 1. gün Üst GİS skopik inceleme 

Kaçak nasıl anlaşılır?

YETERLİ





LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları

Kaçak Tedavisi Erken dönem

– Perkütan CT-guided drenaj

– Re-laparoskopi

– Çok erken ise suturasyon

– Oral alımın kesilmesi ve TPN

– Nazo-gastrojejunal tüp ya da feeding jejunostomy, antibiotikler

– Fibrin glue

– Endoskopik klip

– Distal darlıkların endoskopik balon dilatasyonu



LSG 4. Konsensus Toplantı Sonuçları

İnatçı Kaçak ya da Fistül Tedavisi

– Tam kaplı ya da parsiyel kaplı stentler

– Tekli-çiftli uygulamalar

– Fistül traktına pigtail katater, T tüp uygulamaları

– Gerekirse fistül ağzına Roux-loop uygulaması

– 3 cerrah total gastrektomi uygulamış



• S.D, 34 y, kadın, BKİ:41,5 ( 117 kg), ek hastalık yok

• 2012 Ocak ayında 28 F buji, pilora 2 cm rezeksiyon başlangıç hattı 

ile LSG uygulandı, stapler (Tri-staple®) hattı destekleyici yok

• İntraop. kaçak kontrolü için hava-su testi ve metilen mavisi testleri N

• Postop 1. gün UGI skopik inceleme üst seviyeli kaçak ve 

relaparoskopi; suturasyon ve ek dren yerleştirme

2. Hasta



• Postop 3. gün ardışık 2 adet parsiyel kaplı stent (Choostent®, 80/18 

mm) 3 hafta sonra içine tam kaplı stent (Hanarostent®, 80/20 mm) 1 

hafta sonra birlikte çıkarma

• Hastanede yatış: 34 gün

• Son durum: Takip süresi 40 ay, sağlıklı, 76 kg

2. Hasta



• E.A., 43 y, erkek, BKİ:38,5 ( 97 kg), Tip II DM

• 2013 Nisan  ayında 28 F buji, pilora 2 cm rezeksiyon başlangıç hattı,  

ile LSG uygulandı, stapler (Tri-staple®) hattı destekleyici prolen ile 

devamlı sutürasyon

• İntraop. kaçak kontrolü için hava-su testi ve metilen mavisi testleri N

• Postop 4. gün taburcu

3. Hasta



• Postop 8. gün abdominal sepsis nedeni ile başvuru anında CT

3. Hasta



• Laparotomi, drenaj (3 bölgeye ek dren yerleşimi)

• Postop 9. gün stent tedavisi (ikili)

• 4 hafta sonra stentlerin çıkmasını takiben masif kaçak devam ediyor, 

dren hattıyla birleşik gastrokutanöz fistül oluşumu

• Plug yöntemiyle (V.G) gastrokutanöz fistül kapatılması

• Hastanede yatış: 46 gün

• Son durum: Takip süresi 24 ay, sağlıklı, DM kür, 63 kg

3. Hasta



Türk Patent Enstitüsü 2014 / 02462 nolu patent
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Guidewire (Anrei Medical, HZ Co. Ltd., Hangzhou, Zhejiang, China)



Permacol TM; (porcine acellular dermal matrix; Covidien, Mansfield, MA)



TISSEEL TM: (Baxter, Vienna, Austria)





Daha iyi sonuçlar için?

• Daha küçük buji çapı (≤36F anlamlı %EWL↑)

• Daha küçük antrum bırakma




