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 Giriş:

 Bariatrik cerrahi, şuanda obez hastalara kilo verdirme açısından 
en etkili yöntem olarak bilinir. Tabiki bariatrik cerrahiyle beraber 
hastalarının GİS anatomisi ve fonksiyonları açısından bazı 
değişiklikleri de beraberinde getirir.

 Son 10 yıl içierisinde Roux-en-Y Gastrik Bypass, Vertikal Bantlı 
Gastroplasti, Gastrik Band ve Sleeve Gastrektomi teknikleri de 
dahil olmak üzere bir çok bariatrik cerrahi teknikleri başarılı bir 
şekilde uygulanmaya başlanmıştır.

 Bunlardan vertikal bantlı gastroplasti, laparoskopik gastrik band
ve sleeve gastrektomi kısıtlayıcı cerrahi tekniklerdir ve mide 
proximalinin dolumunu / volümünü azaltıcı etki gösterir.

 Biliopancreatik diversiyon ve Roux-en-Y gastrik bypass 
teknikleri ise emilimi azaltıcı etki göstermektedirler.



Bariatri Cerrahi Sonrası 

Dumping Sendromu

 Dumping Sendromu, hızlı mide 
boşalmasıyla beraber ortaya çıkan, 
birtakım vazomotor ve GİS semptompları
ile ilişik bir sendromdur. Dumping
sendromu genellikle parsiyel veya komplet
gastrektomi sonrası görülmektedir ve 
bariatrik cerrahi sonrası görülebilen yaygın 
bir komplikasyondur. Diğer taraftan bu 
vagus hasarı olması Dumping Sendromuna 
neden olabilmektedir.



Dumping Sendromu, yemek sonrası tetiklenmekte 

ve kendi içerisinde geç  D.S semptomları ve erken 

D.S semptomları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Erken Dumping Sendromu genellikle 

hiperosmolar nutrisyonel maddelerin ince 

bağırsağa ani inişi sonucunda ortaya çıkmaktadır; 

buda bağırsaklarda bazı hormonal salınımlara 

neden olmak suretiyle sıvıların intravasküler

kompartmandan ve lümene hızlı geçişine de 

neden olmaktadır.  Bu bahsedilen yanıtların 

oluşmasında bazı peptid yapılı moleküllerin 

sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bunlardan en 

önemlileri enteroglukagon, Vazoaktif İntestinal

Peptid (VİP), PeptidYY, Pancreatik polipeptid ve 

nörotensindir.



 Geç Dumping Sendromu yemeklerden sonra 
1-3 saat sonra ortaya çıkar ve genellikle 
hipoglisemi ile kendisini gösterir. Hızlı gastrik
boşalmayı takiben yüksek oranda glukoz
konsantrasyonu lümene salınmakta ve buda 
emilerek kana geçmektedir. Bunu takiben kandaki  
insülin seviyesi hızlı şekilde artmaktadır. Fakat 
insülinin yarı ömrünün uzun olmasından dolayı 
hipoglisemi, genellikle hemen hemen glikozun 
tamamının absorbe edilmesinden sonra ortaya 
çıkar. Gastrik Bypass sonrası ortaya çıkan geç 
hipoglisemi patolojisinin altında Glukagon-like-
peptid-1 (GLP-1) molekülünün rol aldığını 
gösteren bir çok çalışma mevcuttur.



Erken ve Geç Dumping Send.

Erken DS

GİS sempt. :

 Abdominal ağrı, diare, borborygmi (barsakta hava 
ve sıvı hareketi nedeni ile olan gürültülü sesleri)

Vasomotor semptomlar:

 Flushing, palpitasyon, terleme, taşikardi, 
hipotansiyon, senkop

Geç DS

 Hipoglisemi

 Terleme, palpitasyon, açlık, konfüzyon, tremor, 
senkop



 Çoğu hasta genellikle erken DS ile kendini 
gösterir veya Erken DS - Geç DS 
kombinasyonuyla da karşımıza çıkabilir. 
İzole Geç DS sonucu hipoglisemi atakları 
geçiren hastalar oldukça nadir
görülmektedir. DS unun ortaya 
çıkmasınıda, yaşam tarzı ve pre-op. 
beslenmenin uygunsuz olması ve cerrahiye 
bağlı olarak gıda alımınının / emiliminin 
kısıtlanmasıyla yakından ilişkilidir



 Bariatrik Cerrahi sonrası DS unun en sık görüldüğü 

durumlardan biri de Parsiyel Gastrektomi de dahil 

olmak üzere Roux-en-Y Gastrik Bypass tekniğinin 

uygulandığı hastalardır. Gastrik bypass sonrası 

hastaların %40 ında Dumping Sendromu 

görülmektedir. DS unun kilo kaybına neden 

olduğuna dair bazı spekülasyonlar olsa da, DS u 

direkt olarak kilo kaybına neden olan bir durum 

değildir.



Sleeve Gastrektomi gibi restriktif

tekniklerin DS una neden olmadığı 

düşünülmektedir. Fakat yapılan 2 adet 

çalışma, sleeve gastrektomi sonrası 6-12 ay 

sonra hastalarda %40 oranın DS u geliştiği 

gösterilmiştir. Bunun mekanizması tam 

olarak bilinmemektedir; fakat Sleeve

Gastrektominin DS açısından risk taşıdığı 

bilinmelidir.



Semptom bazlı anketler olan Sigstad’s Skorlaması ve Arts’s
Skorlamaları DS unun tespitinde ve klinik olarak değerlendirilmesinde 
oldukça anlamlıdır. Tanının objektif olarak doğrulanmasında 50 gr Oral 
Glukoz çözeltisi verilmektedir ve30 dk aralıklarla 3 saat boyunca 
glikoz, HTC ve nabız kontrolü yapılıp not edilmektedir. Başlanğıç
hiperglisemisi ve geç hipoglisemisi mevcut ise (<60 mg/dl) veya 
Hematokrit > % 3 artış gösteriyorsa veya nabız >10 / sn artış 
gösteriyorsa o zaman test positif olarak kabul edilmektedir.



Dumping Sendromunun başlangıç tedavisinde hastalar az ama sık 
diyet almaları ve de yemekle beraber sıvı almamaları konusunda 
(yemek ve sonrası en az 2 saat) uyarılır. En önemli noktalardan biri de 
yüksek oradan absorbe edilen şekerlerden ve laktoz içerikli 
besinlerden uzak durmaktır. 

Literatürde hastalara pektin gibi vizköz gıdalar, Guar Gum veya 
glukomannon gibi maddeler verilerek gastrik boşalma 
azaltılabilmektedir, lakin bunların tatsız olması ve hastalarının kullanım 
açısından koopere olamamaları nedeniyle kullanımları kısıtlıdır ve 
parsiyel gasrektomide daha az etkilidir. 

Kullanımı daha kolay olan madde ise bir intestinal a-glukozidaz
inhibitörü olan Acarbose dur. Akarbose KH sinidirimi azaltır ve 
postbrandial hiperglisemi ve rebound hipoglisemiyi azaltmaktadır. Fakat 
erken DS da etkisiz olması ve de KH sindirim problemi olanlarda yan 
etkilerini ortaya çıkarması nedeniyle Akarabose kullanımı oldukça 
kısıtlıdır.



 Bahsedilen tedavi yöntemlerinin başarısız olması durumunda 
ise somatostatin analogları iyi bir tercihtir. Somatostatin
analogları, DS semptomları açaısından bilinen en etkili 
yöntemlerdir ve hem erken hem de geç DS için oldukça 
etkilidir. 

 Somatostatin analogları günde 3 kez s.c veya 2-4 hf da 1 kere 
olmak suretiyle uygulanabilmektedir. Somatostatin analogları  
gastrik boşalmayı azaltır ve DS ndan sorumlu bazı intestinal
peptidlerin salınımı önlemektedir. 



 Kısa etkili ajan: 50-100 µg ocreotid (s.c)

Olumlu etkilerinden dolayı 20 mg 

dozunda  i.m olarak olarak da kullanılabilir.

 Pasireotide: somatostatin analoğu olup 

halen faz 2 çalışması aşamasındadır.



Bariatrik Cerrahi Sonrası 

Gastro-Özefageal Reflu
Obesite GÖR için majör risk faktörüdür ve bariatrik
cerrahi planlanacak hastalar için co-morbid birlikteliği 
dikkate alınmalıdır. Her ne kadar çelişkili çalışmalar 
mevcut olsa da, tek başına kilo kaybının GÖRH ını
azaltabildiği kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir. Bariatrik
cerrahinin GÖRH na olan etkisi uyuglanan cerrahi 
tekniğe göre değişkenlik gösterebilmektedir.



Yapılan çalışmalar sonucu Roux-en-Y gastrik
Bypass sonrası GÖRH ı açısından olumlu 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Kontrollü iki adet 
çalışma, Roux-en-Y nin GÖR semptomlarını 
azaltmak açısından gastrik bantlamaya nazaran daha 
üstün bulunmuştur.  Özefageal manometre ve 
ambulatuar PH monitorizasyonuyla yapılan 
prospektif çalışmalarda Roux-en-Y gastrik bypassın  
özefageal sfinkter basıncı azalttığı, özefageal
kontraktilite amplitudunde azalmaya neden olduğu 
ve Alt Özefageal asid etkilenmesinde anlamlı 
azalmalara neden olduğu gösterilmiştir.



 Vertikal Bantlı Gastroplasti

sonrasında GÖRH na etkisi açısından 

çelişkili çalışmalar ortaya konmuştur. 8 

çalışmanın 5 inde etki olmamıştır,  1 inde 

GÖRH  semptomları daha kötüleşmiş, 2 

sinde ise olumlu sonuçlar elde edilmiştir.



 Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik
Band prosedüründe ise GÖRH açısısndan
oldukça farklı sonuçlar elde edilmiştir. 2 
çalışmada anlamlı etki olmamıştır,  6 çalışma 
positif etkiler doğurmuş, 2 çalışmada ise 
semptomlar daha kötüleşmiştir. 
Sepmtomların daha kötüleşmesinin altında 
pre-op hali hazırda özefageal motilite
zayıflığının varlığı etkili olmuştur. Uygulama 
öncesi hiatal herni varlığı ise GÖR 
semptomlarının daha kötüleşmesi açısından 
riskli bir zemin oluşturmaktadır.



Sleeve Gastrektomi sonrası sonrası
hastaların yarısınde GÖR semptomları 
artarken, yarısında ise hiçbir etki olmamıştır. 
Diğer taraftan bazı hastalarda olumlu etkiler 
ortaya çıkmış ve bu durumun azalmış asit 
sekresyonu ve kilo kaybı ile ilişkili olduğu 
düşünülmüştür. Yapılan birçok çalışmalar 
sonucu ise operasyon öncesi mevcut GÖRH 
hastalığının olması işlem için bir 
kontraendikasyon niteliğindedir. Aynı şekilde 
tedavi edilmediği sürece mevcut hiatal herni
varlığı da kontraendikasyon niteliğindedir.



Bariatrik Cerrahi Sonrası 

Nutrisyonel Kayıplar

 Bariatrik cerrahi sonrası nutrisyonel kayıplar olmaktadır, fakat bunlar 
cerrahinin tipine göre değişkenlik  gösterebilir. Restrif yöntemlerde
erken post-op. Tiamin kaybı dışında diğer nutrisyonel kayıplar çok 
daha az olmaktadır.

 Roux-en-Y gastrik bypass emilimi azaltmak suretiyle nutrisyonel
kayıplara oldukça fazla neden olmaktadır. Biliopankreatik
diversiyonda İ.B ın büyük kısmının bypass edilmesi sonucu 
nutrisyonel kayıplar açısından en fazla paya sahip olan cerrahi 
tekniktir. Roux-en-Y Gastrik bypass yağ ve protein emilini azaltırken 
KH emiline çok fazla etki etmemektedir.

 Tüm cerrahi teknikler açısından ortak olan şey ise, pre-op. olarak 
yetersiz nutrisyonel alım olan hastalarda, post-op.  spesifik nutrisyonel
kayıplar çok daha sık olabilmektedir. Post-op. majör protein kaybını 
önlemek adına diyetle beraber 60 g/gün protein alımı olmalıdır.



 Roux-en-Y Gastrik Bypass ameliyatından sonra 
Wernicke Ensefalopatisini önlemek adına protein 
kaybını önlemek adına en  1g/kg protein alımı tavsiye 
edilmektedir. Kayıplarda ise oral veya parenteral
protein takviyesi düşünülmelidir. 

 Diğer taraftan malabsorbsiyonu olan hastalara günlük 
2 kat dozda multivitamin takviyesi yapılmalıdır. (18 mg 
elementer Fe, 400 µg Folat idealdir). Destek tedavisi 
ise Vit. A , Cu ve Çinko içermelidir. Ayrıca 2 g Ca, 1000 
µg B12 vit.  ve 1000-2000 IU vit. D oral alımı olmalıdır.



SPESİFİK NUTRİSYONEL KAYIPLAR:

 Tiamin (B1) Kaybı: %0-29 görülür. İrreversible nörolojik hasar 
oluşturabilir ve klinik olarak dikkatli takip edilmelidir. Bariatrik
cerrahi sonrası kusmalar kaybı artırma açısında risk oluşturmaktadır. 
Çoğu hasta bunu doktoruna belirtmemektedir ve durumu normal 
olarak kabullenmektedir. Tiamin kayıpları sitrik asit siklusu ve laktik 
asidoza da neden olabilmektedir.

 Vitamin B12 Kaybı: % 0-18 görülür. Serumdaki Metilmalonik Asit 
konsantrasyonu b12 vit. kaybı değerlendirme açısından oldukça 
önemlidir. Bariatrik cerrahi sonrası en az 500 µg/gün oral  alım 
önerilmektedir. Kayıplar genellike et tüketiminin azalması ve 
intrensek faktörün azalması nedeniyle ortaya çıkar. B12 kaybı 
megablastik anemi,  myelopati ve nöropatiyle sonuçlanabilir.

 Folat Kaybı: Megablastik anemiye neden olabilen bir kayıptır. NTD 
nedeniyle bariatrik cerrahi sonrası gebe kalan bayanlarda dikkatli 
olunmalıdır. Önlem olarak oral 1mg / gün alım önerilmektedir. 
Eksikliğinde ise tedavisi dozu 5 mg/ gündür.



 SPESİFİK NUTRİSYONEL KAYIPLAR:

 Vitamin  A kaybı: %11 görülür. Kuru göz ve gece görüşünün 
azalması şeklinde kliniğe yansır. Eksikliğinde 10.000 – 25.000 IU / 
gün vit. A desteği önerilir ve düzelmesi 3 hf yı bulabilir.

 Çinko kaybı: %6 görülür. Bu orana %30 a kadar çıkabilmektedir 
ve adipoz dokudaki sekestrasyonlar suçlanmaktadır. Eksikliğinde 
60 mg elementer çinko günde 2 kez oral alımı önerilmektedir.

 Bakır Eksikliği: %18 olarak görülür ve genellikle uygulama 
sonrası birkaç ay içerisinde ortaya çıkar. Anemi, Lökopeni ve 
Nörolojik bulgularla kendini gösterebilir. Eksikliğinde 6 mg 
elementer Cu günlük olarak oral alınabilir. Sonraki hafta ise 4 
mg/ gün devam edilir ve ilerleyen günlerde idame dozu 2 mg / 
gündür.




