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Çocukken de çok kiloluydum. İlk diyetimi
ilkokuldayken, dönen eteği olan bir elbiseyi

giyebilmek için yapmıştım. Fakat üniversiteye
başladıktan sonra kilolarım zirve yaptı, 138’e
kadar çıktım. Artık kendi çorabımı yardımsız
giyemeyecek hale gelmiştim. 3 adım sonra

nefesim tıkanıyor, ciddi panik ataklar
geçiriyordum. İç dünyamı kapatmak için
kendimi çok neşeli görünmek zorunda

hissediyordum. Ne kadar mutlu görünürsem
etrafımda o kadar fazla insan olur gibi

geliyordu. Bir bağımlı için uyuşturucu neyse
yemek de benim için öyleydi. Sonunda

ameliyat olmaya karar verdim. 1 yıl içinde 138
kilodan 63’e düştüm. Kilo verdikçe özgüvenim
arttı. Gardırobumu değiştirdim. Eskiden hep

siyah giyerdim, artık renkli giyiniyorum. Bacak
bacak üstüne atabiliyorum. Ameliyattan sonra

insülin direnci sorunum ortadan kalktı. Şu anda
istediğim her şeyi yiyorum. Bazen fazla

kaçırdığımda kilo aldığım da oluyor. Ama biraz
dikkat edince yine normale dönüyorum. 

1 yılda
75 kilo 

Diyelim ki; kilonuz 
100 ve boyunuz 1.80 

hesabı şöyle yapacaksınız:

1.8 çarpı 1.8=3.24 
100 bölü 3.24=30.8
VKİ’niz 30.8

Sonucu şöyle
değerlendirebilirsiniz: 

20-25: Normal
25-30: Kilolu
30-35 : Şişman (obez)
35-40: Aşırı şişman (Tip2 obez)

40 ve üzeri: Morbid obez 

Not: Şişmanlık ameliyatı
vücut kütle indeksi

40’ın üzerinde olanlara

yapılıyor. Ancak şişmanlığa
bağlı şeker hastalığı,

tansiyon gibi ek hastalıklar

varsa vücut kütle indeksi

35 olanlara da özel merkezlerde

ameliyat yapılabiliyor.

Vücut kütle
indeksi

(VKİ) nasıl
hesaplanır?

BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU

Aşırı şişmanlık yüksek tansiyondan şekere, uyku
apnesinden kireçlenmeye kadar pek çok soruna neden
oluyor. Ancak vücut kütle indeksi 35’in üstünde olanlara
yapılan şişmanlık ameliyatıyla bu hastalıklar da düzeliyor

Yarın: Kimlere mide
by pass’ı kimlere mide tüpü?

▲

Morbid obezitenin
neden olduğu tam

olarak bilinmiyor. Belki
bazı genler önemli. Belki

alınan fazla kalorilerin
depolanma sisteminde
bir taşıyıcı madde az.

Maalesef morbid obezler
‘çok yiyor’, ‘iradesi yok’

diye suçlanan kişiler.
Halbuki suçları yok.
Morbid obezite bir

aşamadan sonra her
şeyden önce o kişiyi
başkalarına muhtaç
bırakan bir durum. 

Depresyona
sebep oluyor

Çok genç yaşta normal
günlük gereksinimlerini

bile yardım almadan
yapamamak çok üzücü.
Bu kişiler her koltuğa
oturamayan, her araca binemeyen,
ayak ayak üstüne atmakta zorlanan,

günlük basit ihtiyaçlarını kişisel
hijyenlerini sağlamakta bile başkalarının
yardımına gereksinim duyan insanlar
haline geliyor. Yalnızca bu durum bile

ciddi depresyon ve sosyal
izolasyon duygusunun

yerleşmesine yetebiliyor.
Bunların yanı sıra morbid
obezite yaşamı kısaltabilen

ciddi hastalıklara yol açıyor. 

Katarakt daha sık
Şişmanlık belli bir aşamadan

sonra o kişide şeker
hastalığına ve

hipertansiyona neden
oluyor. Çok erken yaşta

ciddi diz problemleri,
ürolojik problemler,

solunum sıkıntıları, uyku
apnesi gibi bir dizi başka

problem de hastanın
yakasını bırakmıyor.

Morbid obezler malesef
normal kilolulara göre
daha erken hayatını

kaybediyor. Katarakt
sıklığında artışa, idrar

tutamamaya, varise neden oluyor.
Kadınlarda doğurganlığı azalıyor. Ama

iyi haber şu: Obezite cerrahisinden
sonra hastalarda şeker, tansiyon, uyku
apnesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Normal kiloya döndükten sonra
kadınların doğurganlık oranı artıyor. 

Doğurganlığı artırıyor
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Ameliyat şekeri de
tansiyonu da bitiriyor

Şişmanlık cerrahisinden
bahseder misiniz?

İlk başlarda mide balonunu çok sık
kullanıyorduk. Mideye balon konulması zaten bir
ameliyat değil. Endoskopla mideye bir balon
yerleştiriliyor. Ardından balon şişiriliyor ve
hastanın midesinde dolgunluk oluşturulup tokluk
hissi sağlanıyor. Bazen 8-10 kilo verdirmek için
kullanıyoruz. Fakat karında ağrı, gerginlik gibi
yan etkilerinin olması, 6 ay ya da 1 yıl sonra
mideden çıkarılması gibi dezavantajları var.
Morbid obezitenin alternatifi değil. 
Kullanım sıklığı da giderek azalıyor. 

Peki kaç tür ameliyat var?
Şişmanlık ameliyatları kapalı yöntemle

(laparoskopi) yapılıyor. Yani karında büyük bir
kesi yapılmıyor, ameliyat birkaç milimetrelik
deliklerden gerçekleştiriliyor. Hasta 1 gün sonra
ayağa kalkıp, birkaç gün içinde taburcu
olabiliyor. Şişmanlık ameliyatı kabaca ikiye
ayrılıyor. Bir, mide by pass’ı (gastrik by pass). 
İki, mide tüpü (sleeve gastrektomi). Her ikisi de
mucizevi biçimde aşırı iştahı yok ediyor.

Bir de mide kelepçesi var?
Biz buna bant ameliyatı diyoruz. 15 yıl önce

ilk çıktığında Avrupalı cerrahlar bu yöntemi

kullanmaya çok meraklıydı. Amerika’da yasaktı
ve kullanılmadı. Kelepçedeki asıl sorun şu:
Takılan kelepçelerin yaklaşık yüzde 40’ı 3-5 sene
çıkarılmak zorunda. Çünkü mide delinmesi,
enfeksiyon gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bir de
midenin girişine bant takılma esasına dayandığı
için hasta bir aşamadan sonra bu yöntemi
kandırabiliyor. Örneğin bol miktarda sıvı kalori
alıyor. Çünkü kelepçede açlık hissi geçmiyor. Aş
erir gibi hastanın aklında sürekli yiyecek oluyor.
Giderek terk edilmek üzere olan bir yöntem.
Yine de uygun hastalara kelepçe takabiliyoruz. 

Morbid obezite cerrahisinde
en etkili yöntemler neler?

Mide tüpü ve mide by passı. Hem gıda alımını
kısıtlayıcı hem de gıdaların emilimini bozucu etki
gösterdiği için mide by pass’ını altın standart
olarak kabul ediyoruz. İştahı bariz biçimde ortadan
kaldırdığı için hasta süratle kilo veriyor. Mide 
by-pass’ı ameliyatında yapılan şu: Mide, yutma
borusuyla birleştiği noktada ufacık bir bölüm
bırakılarak ayrılıyor. İkinci aşamada yutma
borusu tarafında kalan küçük mide parçası ince
bağırsağa bağlanıyor. Gıdalar ufacık mideye
geliyor, mide gerginleştiği anda doyma hissi
oluşuyor. Sonra da gıdalar midenin başka
bölümüne uğramadan bağırsağa geçiyor.
Midenin kullanılmayan kısmı kesilip atılmıyor,

orada duruyor. Bu şekilde midenin neredeyse
yüzde 95’lik bölümü devre dışı bırakılmış yani
‘by-pass’lanmış oluyor. Mide by pass’ı gıdaların
bir anda sindirim sisteminin alt bölümlerine
geçmesini sağladığından aynı zamanda gıdaların
emilimini de bozuyor. Bu da mide by pass’ının
zayıflamaya sağladığı ikinci etki. Bu yöntem
özellikle tip 2 diyabet, insülin direnci, aşırı tatlı
isteği olanlarda etkili. Yalnız mide by pass’ı gıda
emilimini bozduğu için hastaların ömür boyu
demir ve kalsiyum takviyeleri almaları gerekiyor.

Mide by pass’ı ile 
kaç kilo veriliyor?

İlk bir yıl içinde fazla kilolar yüzde 90’lara
kadar kayboluyor. Bu ameliyat sonrasında
yeniden kilo alma oranı ise yüzde 15’ler
civarında. Burada ameliyat olan 100 hastanın
15‘i ameliyat öncesi kilosuna dönüyor demek
istemiyorum. Hastalar kısmen de olsa tekrar kilo
alabiliyor. Ameliyattan 5 yıl sonra kişiler halen
fazla kilolarının yüzde 60’ını kaybetmiş oluyor. 

Bu ameliyatlar SGK
kapsamında mı?

SGK artık vücut kütle indeksi 40’ın üzerinde
olan ve endokrinoloji raporu alanların
kurumlarına bir miktar ödeme yapıyor. 


