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OBEZİTE CERRAHİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

PROF. DR. OKTAY BANLI
1965 yılında Gülşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dikmen İlkokulu, Sokullu Mehmet
Paşa Ortaokulu ve Ankara
Atatürk Lisesi’ nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
mezun oldu. 1996 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu, aynı
üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılında
Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas
Hastanesi’ nde Genel Cerrahi ve Böbrek Transplantasyon
Kliniği’ nde uzman tabip olarak 11 yıl çalıştı. 2007 yılında
Genel Cerrahi Doçenti ünvanını aldı.
2008 yılında Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefliğine atandı. 2009 - 2011 yılları arasında özel bir hastanede genel cerrahi
uzmanı ve cerrahi direktörü olarak çalıştıktan sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
görev aldı ve 2013 yılında genel cerrahi profesörü oldu. Halen kendi muayenehanesi Obezite Cerrahi Ankara’ da çalışmalarını sürdürmektedir. Sayısı
4000’e yaklaşan başarılı obezite cerrahisi operasyonları gerçekleştirmiştir.
Prof. Dr. Oktay Banlı, cerrahi kariyeri sırasında 2005-2006 yıllarında değişik zamanlarda Fransa’ da ileri laparoskopi eğitimleri aldı ve 2014 yılında
ABD, New York Weil Cornell Medical College Cornell Üniversitesi ve Lenox
Hill Hospital’ da bariatri ve metabolik cerrahi kliniğinde görev aldı.
Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası kongrelerde sunuları, konferansları
ve bildirileri olmuştur. Yine yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan çok sayıda yayını ve tebliğleri mevcuttur.
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BÜYÜYEN BİR SALGIN! KÜRESEL HASTALIK OBEZİTE
Obezite dünyanın en önemli sağlık sorunları arasıda yer almaktadır. Obezite; yiyiceklerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması
ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanmaskı (%30 veya daha fazla)
sonucu olarak ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır.
Birçok insan obez olduğunu değil yalnızca fazla kilolu olduğunu düşünmektedir. Morbit obez bir kişinin obeziteye bağlı
hastalıklardan ölme olasılığı ameliyata bağlı olasılıklara göre
9 kat fazladır.
OBEZİTE DERECENİZ NEDİR?
Obezite sınıflandırılmasında Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. Beden kitle endeksi ile kişinin boy ve kilosu kullanılarak bireyin normal kilolu,
kilolu ve fazla kilolu olduğu belirlenmededir. Siz de beden Kitle indeksinizi
aşağıdaki formülle hesaplabilirsiniz.

B. K. İ

Ağırlık (kg)
Boy (m2)

Normal

18.50 – 24.99

Toplu, hafif şişman, fazla kilolu

≥ 25.00

Şişmanlık öncesi (Pre - obez)

25.00 – 29.99

Şişman (Obez)

≥ 30.00

Şişman I. derece

30.00 – 34-99

Şişman II. derece

35.00 – 39.99

Şişman III. derece (Morbit Obez) ≥ 40.00
OBEZİTENİN CİDDİ SONUZLARI İLE KARŞI KARŞIYASINIZ!
Obezite sadece estetik, görsel bir problem değil aynı zamanda sağlığınızı
ciddi şekilde tehdit eden, hayat kalitesini azaltan ve yaşam sürecisini kısaltan bir risk faktörüdür.
Neredeyse vücuttaki bütün organları etkiler. Beden kitle indeksi yükseldikçe obeziteye bağlık hastalıklarında görülme sıklığı artar. Ayrıca, ciddi sağlık
problemlerinin yanı sıra obezitenin getirdiği sorunların en önemli psikososyal etkileridir.
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OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU RİSK FAKTÖRLERİ
İnsülin Direnci – Hiperinsülinemi
Tip2 Şeker Hastalığı
Hipertansiyon
Koroner Arter Hastalığı
Hiperlipidemi – Hipertrigliseridemi
Metabolik Sendrom
Safra Kesesi Hastalıkları
Kanser
Osteoartrit
Felç
Uyku Apnesi
Karaciğer Yağlanması
Astım
Solunum Zorluğu
Gebelik Komplikasyonları
Ruhsal Sorunlar

OBEZİTE TEDAVİSİNDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
OBEZİTE CERRAHİSİ OBEZİTENİN EN ETKİLİ VE EN KALICI ÇÖZÜMÜDÜR

Obezitenin cerrahi tedavisi “Obezite Cerrahisi” ya da “Bariatrik Cerrahi” olarak adlandırılır. Bu cerrahi tedavi yöntemleri ile uzun süreli kalıcı kilo kaybı
sağlanır, fazla kiloların ortaya çıkardığı olumsuz etkiler azalarak birçok yandaş hastalık önlenir ve yaşam kaliteniz artar.
OBEZİTE AMELİYATLARI NASIL BİR ETKİ YARATIR?
1. Mide hacminin küçültülmesi ile gerçekleşen mekanik kısıtlama, yemek
yeme miktarını kısıtlamaktadır. Bu etki tüm yöntemlerde ortak olarak
yararlanılan bir etkidir.
2. Bazı cerrahi yöntemler ile mide hacminin küçültülmesinin yanı sıra bağırsaklardan besin emiliminin olduğu alanların da azaltılmasıyla zayıflama üzerindeki etkisi hem emilim hem de sınırlı besin alımı üzerinden
sağlanmaktadır.
3. Ghrelin olarak bilinen hormonu üreten mide dokusu çıkarıldığından hormonsal bir değişiklik meydana gelmekte, iştah azalması ve az miktar ile
doyabilme zayıflamayı sağlamaktadır.
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HANGİ HASTALAR AMELİYAT OLABİLİR?

Obezite ameliyatı olmak istiyorsanız aşağıdaki şartlara uygun olup olmadığınızı gözden geçirebilirsiniz.

• Vücut kitle indeksi (VKİ) 30-40 arasında olup, kiloya eşlik eden hastalık bulunması durumunda (Şeker Hastalığı, Hipertansiyon, Uyku Apne
Sendromu, Artrit vb.) veya VKİ 40’ ın üzerinde ise,
• 3 yıldır obezite ile mücadele ediyorsanız,
• İlaç ve diyet tedavisine rağmen en az 1 yıldır kilo veremiyorsanız obezite ameliyatı olabilirsiniz.

EN SIK UYGULANAN CERRAHİ YÖNTEMLER NELERDİR?

•
•
•
•
•

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)
Mini – Gastrik Bypass (MGB)
Roux en Y Gastrik Bypass (RYGB)
Duedonal Switch ve
Loop Bipartisyon yöntemleridir.

SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE)

En çok yapılan ameliyat yöntemi olup, mide hacmini küçültme esaslı bir ameliyattır. Midenin ¾ lük kısmının çıkartılması ile
yapılması bir yöntemdir. Tüp mide ameliyatında ghrelin üretilen midenin fundus
bölgesi çıkarıldığından iştahta azalmış olur
ve kilo kaybı meydana gelir.
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MİNİ – GASTRİK BYPASS (MGB)

Mini – Gastrik Bypass (MGB) ameliyatı etki mekanizması aynı olan Roux en
Y Gastrik Bypass (RYGB) ameliyatı ile çok sık karşılaştırılmakta ve kıyaslanmaktadır. MGB ‘ ın en önemli avantajı, teknik olarak daha kolay uygulanabilir olması ve ameliyat süresinin daha kısa olması şeklinde yorumlanabilir.
Oluşturulan yeni mide kesesi ile fazla gıda alımı engellenerek yemek yeme
miktarı azaltılır. Yeni mide ile ince bağırsak arasında yapılan bağlantı sayesinde alınan gıdalar büyük mide ve duedonuma uğramadan direkt olarak
ileri seviyeden ince bağırsağa geçiş gösterir, böylelikle alınan gıdaların emilimleri engellenir.

ROUX EN Y GASTRİK BYPASS (RYGB)

Bu yöntem ile mide hacmi yaklaşık 25-30 cc’ ye kadar küçültülerek gıda alımı azaltılmaktadır.
Midenin büyük bölümü, duedonum (12 parmak bağırsağı) ve ince bağırsağın (jejenum) başlangıç
kısmı devre dışı (bypass) bırakıldığından; yenilen gıdaların (özellikle yüksek kalorili şekerli besinler)
emilimleri engellenmektedir.

LOOP BİPARTİTİON

Obezite ile ilişkili kontrolsüz Tip2 Diyabet Hastalığı tedavisinde yeni bir
cerrahi yöntemdir. Bilinen Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) işleminin uygulanmasını takiben duedonumun (12 parmak bağırsağı) ilk bölümü ile ince
bağırsağın son 250 - 300 cm bölünmeden mideye bağlanır. Böylelikle alınan gıdanın küçük kısmı normal bağırsak yolundan ilerlerken büyük bir kısmı ise ince bağırsağın son kısımlarından ilerler. Bu yöntem; obezite ile ilişkili
kontrolsüz Tip 2 Diyabet Hastalığı’nı şu an mevcut olan en güncel metabolik prosedürlere göre çok daha etkin sonuçlarıyla tedavide çok etkili ve basit bir işlem olarak tercih edilebilecektir.
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PEKİ HANGİ AMELİYAT SİZE UYGUN?

Ameliyat yönteminin belirlenmesinde kişiye özel değerlendirme yapılmaktadır. Vücut kitle indeksiniz, yandaş hastalıklarınız, yeme –içme alışkanlıklarınız ve beklentilerinizin değerlendirilmesi sonucu size en uygun ameliyat
yöntemi hekiminiz tarafından belirlenecektir.

AMELİYAT NASIL BİR SÜREÇTİR?

Obezite cerrahisi laparoskopik tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Halk arasında kapalı, kansız ya da bıçaksız ameliyat olarak da bilinir. Monitörlere
bağlanan özel kameralı cihazlar yardımıyla cerrah, hastanın karnında büyük
bir yara açmadan karın içini gözleyebilmekte ve cerrahi işlemi daha çabuk
ve kolay yapabilmektedir.
Obezite ameliyatları genellikle 60-80 dk kadar sürmektedir. Bu süreye; ameliyata hazırlanmanız, uyutulmanız, ameliyatın yapılması ve ameliyattan sonra uyanmanız dahildir. Bu yöntemle ameliyat olduğunuzda geleneksel-açık
cerrahi ile ameliyat olanlara göre daha az sağlık problemi yaşayacak, hastanede kalış süresi daha az olacak (3 gün) ve iyileşme süreci daha hızlı olduğundan 1-3 haftada normal hayatınıza döneceksiniz.
7

AMELİYAT SONRASI YENİ HAYATINIZ
TAKİP SÜRECİNİZ
Hastaneden taburcu olduktan sonra rutin kontrolleriniz ve ameliyattan
maksimum başarı sağlayabilmemiz için ekibimiz ile iletişim halinde olmanız
beklenmektedir. Rutin kontrolleriniz 2 yıl sürecek olup, ilk yıl 3 ayda bir, 2.yıl
6 ayda bir olmak üzere planlanmıştır.

BESLENME SÜREÇLERİNİZ
Ameliyatınız sonrası yenilen yiyeceklerin bedeninizde takip edeceği yeni
yola uyum sağlaması ve sindirim sisteminizin düzenlenmesi amacıyla beslenmeniz Diyetisyenimiz desteğinde düzenlenecektir.
Yaklaşık 6 hafta uygulanacak ve 6 aşamadan oluşan bu beslenme planında;
1 . Aşama (Hastane süreci): Sindirim yolunda takılmadan ilerleyen tamamen berrak sıvı gıdalar (Su, çay, ayran vb.)
2. Aşama (Hastane sonrası 1. ve 2. haftayı kapsar): Öğün saati uygulaması
olmadan alınacak sıvı gıdalar (Çorbalar, yoğurt, ayran, süt, kefir ve sebze suları vb.)
3. Aşama (Hastane sonrası 3. ve 4. haftayı kapsar): Yumuşak gıda dönemi olup, hazmı kolay pişirme teknikleri ilehazırlanan yarı katı gıdalardan
oluşur. (Yumurta, peynirler, balık, meyveler, sebzeler vb.)
4. Aşama (Hastane sonrası 5. Hafta ve sonrasını kapsar): Normal gıdalar
geçiş dönemi olup, sağlıklı beslenmeye geçişin ilk adımıdır.
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AMELİYAT SONRASI NE KADAR KİLO VERECEKSİNİZ?

Yapılan ameliyat yöntemi hangisi olursa olsun, ameliyatınız sonrası ne kadar kilo vereceğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Cerrahinin önemli inceliklerinden biri de sizin beklentinizi değerlendirmek ve ameliyatın sonuçlarını tam
olarak anlatabilmektir.
Ortalama olarak; fazla kilonun % 50 - 60’ının kaybı başarılı ve olası bir hedeftir.
Unutulmamalıdır ki, ameliyat tek başına sihirli bir değnek değildir. Ameliyat
sonrası süreci yönetebilmek ve yaşam tarzı değişikliklerini gerçekleştirmek
sizi başarıya ulaştıracaktır.
Cerrahi başarının 2 altın anahtarı sağlıklı, dengeli beslenme ve egzersiz olmakla birlikte asıl başarı ameliyat sonrası size tavsiye edilen kurallara ne kadar uyduğunuza sıkı sıkıya bağlıdır.

Ortalama olarak; fazla kilonun % 50 - 60’ının kaybı
başarılı ve olası bir hedeftir.

Prof. Dr. Oktay BANLI
Mobil Uygulamasıyla Artık Bize
Çok Daha Yakınsınız...

Prof. Dr. Oktay BANLI Mobil Uygulaması

/Oktaybanlı
/Oktaybanlı
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