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ÖZET VE ANAHTAR KELĠMELER 

CoĢan, E, (2021) Obez Bireylerde Bariatrik Cerrahi Öncesi Ve Sonrasi 

Beslenme Ve DavraniĢ Tutumu DeğiĢiminin Biyokimyasal Parametreler 

Üzerindeki Etkisi, Yükseklisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, Ġstanbul.  

Bariatrik cerrahi ameliyatı geçiren hastalardaki ameliyat sonrası 1 ay boyunca 

meydana gelen beslenme ve davranıĢ tutumlarının kısa vadede biyokimyasal 

parametrelere nasıl etki ettiğini gözlemlemek amacıyla yapılan bu çalıĢmada,  

bariatrik cerrahi ameliyatı geçiren 18- 64 yaĢ arası bireylere ameliyat öncesi ve 

ameliyattan 1 ay sonrası olacak Ģekilde ―bariatrik cerrahi hastalarında beslenme ve 

davranıĢ tutumu ölçeği‖ uygulanıp yine aynı Ģekilde ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 

ile 6 ay sonrası biyokimyasal parametreleri istenmiĢtir. AraĢtırma 16.02.2021 – 

24.09.2021 tarihleri arasında Samsun Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine 

obezite cerrahisi olmak için baĢvuran 39 birey üzerinde prospektif çalıĢma olarak 

yürütülmüĢtür. Kan analizlerinde hastanenin rutin verilerinden yararlanılmıĢtır. 

Ġstatistiksel analizde Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling 

testleri, Paired test, Wilcoxontest, Mcnamer test, McNemar-Bowker Test Friedman 

(Repeated Measures ANOVA (Non-parametric)) test ve Durbin-Conover test 

kullanılmıĢ olup; analizlerde önemlilik düzeyi 0,05 (p-değeri) olarak dikkate 

alınmıĢtır. Hastaların açlık kan Ģekeri, ALT, AST, CRP, kreatinin, TSH, B12, 

kalsiyum ve demir düzeyleri değerlendirilmiĢtir. Obez bireylerin beslenme 

tutumlarında önemli bir farklılık olmamasına rağmen ameliyattan kaynaklı öğün 

sayısı, su tüketimi gibi değiĢimlerden dolayı glukoz (açlık), ALT, kreatinin, CRP ve 

TSH düzeylerinde olumlu yönde değiĢimler olduğu ama AST, vitamin B12, 

kalsiyum ve demir düzeylerinde önemli bir değiĢim olmadığı tespit edilmiĢtir. Sonuç 

olarak literatürde uzun süreli (3,6,12 ay) takipte savunulduğu gibi ilk 1 ay içinde 

gözlenen beslenme ve davranıĢ tutumu değiĢimleriyle de ilk 6 ayda biyokimyasal 

parametreler üzerindeki etkilerin olumlu olduğu saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, beslenme, kan bulguları, obezite. 
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SUMMARY AND KEY WORDS 

CoĢan, E, (2021) The Effect of Nutrition and Behavioral Attitude Changes on 

Biochemical Parameters Before and After Bariatric Surgery in Obese 

Individuals, Master Thesis, Biruni University Graduate School of Education, 

Ġstanbul.  

In this study, which was conducted to observe how the nutritional and behavioral 

attitudes occurring one month after the surgery affect the short-term biochemical 

parameters of patients undergoing bariatric surgery, the "nutrition and behavioral 

attitude scale in bariatric surgery patients" was applied to individuals aged 18-64 

years who had undergone bariatric surgery, preoperatively and 1 month after the 

operation, and biochemical parameters were requested before and 1 and 6 month 

after the operation. The research was carried out as a prospective study on 39 

individuals who applied to Samsun Anadolu Hospital General Surgery clinic 

between 16.02.2021-24.09.2021 for bariatric surgery. Shapiro-Wilk, Kolmogorov-

Smirnov and Anderson-Darling tests, Paired test, Wilcoxontest, Mcnamer test, 

McNemar-Bowker test, Friedman (Repeated Measures ANOVA (Non-parametric)) 

test and Durbin-Conover test were used in statistical analysis; the significance level 

was taken into account as 0.05 (p-value) in the analyzes. Fasting glucose, ALT, AST, 

CRP, creatinine, TSH, B12, calcium and iron levels of the patients were evaluated. 

Although there is no significant difference in the nutritional behaviors of obese 

individuals, it has been determined that there are positive changes in glucose 

(hunger), ALT, creatinine, CRP and TSH levels due to changes such as the number 

of meals and water consumption caused by the surgery, but there is no significant 

change in AST,  B12, calcium and iron levels. As a result, as advocated in the 

literature, it was determined that the nutritional and behavioral changes that had to be 

made within the first month due to surgery had positive effects on biochemical 

parameters. As a result, as advocated in the literature for long-term (3,6,12 months) 

follow-up, it was determined that the effects on biochemical parameters were 

positive with the changes in nutrition and behavioral attitude observed in the first 6 

month. 

Key Words: Bariatric surgery, nutrition, blood findings, obesity. 
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1.GĠRĠġ 

Obezite, hem bireysel hem de küresel ölçekte ciddi bir sağlık ve 

sosyoekonomik sorun olan salgın hastalıktır. Yağ dokusunun erkeklerde toplam 

vücut ağırlığının % 20'sinden fazlasını ve kadınlarda % 25'ini oluĢturduğu bir 

durumdur, ancak bu oran yaĢlılarda daha yüksek olabilmektedir (Batsis et al., 2016). 

Obezite; diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve çeĢitli kanser türleri dahil olmak 

üzere komorbid durum riskini artırdığı için önemli bir halk sağlığı önceliği haline de 

gelmiĢtir (CDC, 2015).  

Dünya çapında obezite ve eĢzamanlı hastalık prevalansının artıĢı, hem tedavi 

hem de korunma için etkili stratejilerin geliĢtirilmesini gerektirmektedir. YaĢam tarzı 

değiĢiklikleri (sağlıklı bir diyet uygulamak, uygun beslenme alıĢkanlıklarını 

sürdürmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak), ilaç kullanımı ve bazı durumlarda 

ameliyat obezite ile savaĢmanın temel yöntemleridir. YaĢam tarzı değiĢiklikleri % 2-

6 oranında vücut ağırlığı kaybına neden olabilmektedir; ancak hastaların neredeyse 

% 90'ı 1-5 yıl sonra eski vücut ağırlığına geri dönmektedir. Ġlaç tedavisi genel olarak 

% 5 - 15 oranında kilo kaybına neden olmaktadır ve bu yüzden yaĢam tarzı 

değiĢikliklerine ek olarak düĢünülmelidir (Bray et al., 2016; Ludwig and Ebbeling, 

2010). 

Diyet iyileĢtirme, davranıĢ modifikasyonları ve fiziksel aktivite gibi koruyucu 

stratejiler etkili kilo vermede olumlu sonuçlar vermediğinde, bariatrik cerrahi, önemli 

ve sürekli kilo kaybı sağlamak ve obezite komorbiditelerini belirgin Ģekilde azaltmak 

için orta ila Ģiddetli obezite de en etkili tedavi olarak kabul edilmektedir (Livingston, 

2007). Bu yöntemler kullanılarak vücut ağırlığının azaltılması uzun bir süreçtir ve 

hormonal dengesizlikleri veya metabolik bozuklukları olan ve ek olarak düĢük 

düzeyde fiziksel aktivite veya genetik yükü olan kiĢilerde etkisiz olabilir (Hashimoto 

et al. 2016; Ward et al., 2015). Bariatrik cerrahi, vücut kütlesi ve yağ dokusunu 

azaltmanın en hızlı ve en etkili yoludur (Malin and Kashyap, 2015). Bununla birlikte, 

vücut ağırlık kaybı iĢlemden sonraki ilk 3 ayda belirgindir ve daha sonra kilo verme 

yavaĢlar. Ameliyatla birlikte ince bağırsakta üretilen nörohormonların etkisi daha 

belirgin hale gelir ve düzeylerindeki azalma, dokuların insülin sentezinin ve insülin 

direncinin azalmasına yol açar (Santo et al., 2016). Uzun vadeli sonuçlar ise, demir 

ve kobalamin eksikliklerine bağlı osteoporoz veya aneminin nedeni olan beslenme 
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yetersizlikleri ile iliĢkilidir ve ömür boyu destek gerektirir. Obezite tedavisinde 

bariatrik cerrahi endikasyonları arasında yüksek beden kütle indeksi (BKĠ) (40 kg / 

cm²'nin üzerinde), yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, osteoartrit, 

kısıtlayıcı ventilasyon kusurları ve çok sayıda baĢarısız diyetetik giriĢim gibi diyetle 

ilgili hastalıkların varlığı yer alır. Vücut kütlesinin azalmasına yol açan uygun 

tedavinin seçimi mantıklı olmalı ve öncesinde mevcut prosedürler hakkında tam bilgi 

verilmelidir (Xanthakos and Inge, 2006). 

Bariatrik cerrahinin, cerrahi olmayan tedaviye göre daha fazla ağırlık kaybı 

sağladığı ve en önemlisi bunu uzun vadede koruduğu kanıtlanmıĢtır (Wolfe, Kvach, 

and Eckel, 2016). Bu nedenle, morbid obezitesi olan hastalarda, yani komorbiditeleri 

olan beden kütle indeksi ≥40 veya ≥35 kg / m² olan hastalarda, obezite için Ģu anda 

tek etkili tedavi obezite cerrahisi olarak kabul edilmektedir. Kapsamlı veriler, 

cerrahinin tip 2 diyabet, hipertansiyon, obstrüktif uyku apnesi ve steatohepatit gibi 

birçok komorbiditeyi iyileĢtirebileceğini ve hatta tersine çevirebileceğini 

göstermektedir (Adams et al., 2012; Ashrafian et al., 2015; Caiazzo et al., 2014). 

Obezite cerrahisi uygulanan hastaların birçoğu ameliyat öncesinde sağlıklı 

beslenmeden uzak bir yaĢam sürdürmektedir. Ameliyatla birlikte uygulanan 

iĢlemlerden dolayı (tüp mide, gastrik bypass vb.) aynı beslenme düzenini devam 

ettirememektedirler. Ameliyattan sonra hastaların bir kısmı mecburi beslenme 

düzenini benimseyip uyum sağlarken bir kısmı eski beslenme düzenine dönmektedir. 

Bu çalıĢmada, 18-64 yaĢ arası obez bireylerin bariatrik cerrahi yöntemleri ile kısa 

sürede, yüksek oranda ağırlık kaybetmesinin ameliyat öncesinde referans aralıkta 

olmayan biyokimyasal parametreleri olumlu yönde etkileyip etkilemediği 

araĢtırılmıĢtır. Bireylere ―bariatrik cerrahi hastalarında beslenme ve davranıĢ tutumu 

ölçeği‖ uygulanmıĢ ve yine aynı Ģekilde ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 ve 6 ay 

sonrası biyokimyasal parametreleri istenmiĢtir. Bu konuda literatürde ameliyat 

sonrası beslenme alıĢkanlıkları değiĢimi, ameliyat sonrasında biyokimyasal 

parametrelerin değiĢiminin değerlendirildiği ayrı çalıĢmalar bulunmaktadır. Bu 

çalıĢmada ameliyattan sonra beslenme ve davranıĢ tutumlarındaki 1 aylık ve 6 aylık 

süreç sonundaki değiĢimin biyokimyasal parametrelere etkisini incelemek 

amaçlanmıĢtır. 



3 

Hipotez: 

Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda gözlemlenen beslenme ve davranıĢ 

tutumundaki değiĢimle referans aralığın dıĢında olan biyokimyasal parametreleri 

olumlu yönde etkilemektedir. 
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2.GENEL BĠLGĠLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obeziteyi vücuttaki yağ miktarının sağlığı 

bozacak Ģekilde aĢırı ya da anormal birikmesi olarak tanımlamıĢtır (DSÖ, 2000). 

Ġnsanların ideal olan ağırlıklarının ne olduğunu belirlemek için ise ağırlık ve boy 

arasındaki oranla hesaplanan Beden Kütle Ġndeksi (BKĠ) kullanılmaktadır. BKĠ, 

obezite prevelansını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir indekstir. Kilogram 

cinsinden vücut ağırlığının, boyun metre cinsinden karesine bölünmesi ile 

tanımlanmaktadır (kg/m²) (Ersoy G ve Akyol A. 2012). Beden kütle indeksine göre 

obezitenin sınıflandırılması Tablo 2.1’ de gösterilmektedir (Küçükdağ, 2018). 

Tablo 2. 1. Beden kitle indeksi değerlerine göre bireylerin kilo tanımı 

SINIFLANDIRMA BKĠ (kg/m²) 

ZAYIF < 18,5 

NORMAL AĞIRLIK 18,5-24,9 

FAZLA KĠLOLU 25,0-29,9 

OBEZ  ≥ 30 

1. DERECE 30-34,9 

2. DERECE 35-39,9 

3. DERECE ≥ 40 

(Küçükdağ, 2018) 

Obezite ve fazla kilonun ana nedeni, yeni çalıĢma biçimlerinin daha çok 

bilgisayarlara bağlı olduğu ve uzun çalıĢma günlerinin hareketsiz davranıĢların 

artmasına ve fiziksel aktivitenin azalmasına neden olduğu mevcut yaĢam tarzı 

nedeniyle tüketilen ve harcanan kaloriler arasındaki enerji dengesizliğidir. Bu durum 

aynı zamanda yüksek kalorili gıdaların ve fast foodların yenmesini de teĢvik 

etmektedir (Mohammed et al., 2018). 

2.1. Obezitenin Epidemiyolojisi 

Günümüzde, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni 

obezitedir. DSÖ, 2002 yılında obezitenin 21. Yüzyılın en önemli sağlık sorunu 

olacağını bildirmiĢtir (DSÖ, 2002). Obezite, neredeyse tüm toplumlarda yaygın 

görülen ve giderek küreselleĢen bir sağlık sorunu halini almaktadır. DSÖ 

belirlemelerine göre; dünya genelinde obezite, 1980 yılından günümüze iki kat 
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artmıĢtır. Tahminler, 2008 yılında 1.4 milyar eriĢkinin fazla kilolu, 200 milyon erkek 

ve 300 milyon kadının ise obez olduğunu ortaya koymuĢtur. Bu rakamlar prevalans 

olarak ifade edildiğinde;  2008 yılı itibarı ile dünyada fazla kiloluluk prevalansı %35, 

obezite prevalansı ise %11 civarındadır. GeliĢmiĢ toplumların  %25’inin obez,  

%25’inin fazla kilolu,  %25’inin de normal kilolu, ancak genetik olarak obeziteye 

eğilimli olduğu kabul edilmektedir (DSÖ, 2020). 

WHO verilerine göre; 

 Obezite prevalansının 1975-2016 yılları arasında dünya çapında neredeyse üç

katına çıktığı belirlenmiĢtir.

 2016 yılında 5-19 yaĢ arası 340 milyondan fazla çocuk ve ergen fazla kilolu

veya obez olduğu bildirilmiĢtir.

 2016'da 18 yaĢ ve üzeri 1,9 milyardan fazla yetiĢkinin fazla kilolu olduğu,

bunların 650 milyondan fazlasının obez olduğu rapor edilmiĢtir. Yani 18 yaĢ

ve üstü yetiĢkinlerin% 39'u fazla kilolu (erkeklerin% 39'u ve kadınların%

40'ı) ve % 13'ü obezdi.

 2019'da 5 yaĢın altındaki tahmini 38,2 milyon çocuğun fazla kilolu veya obez

olduğu bildirildi. Bir zamanlar yüksek gelirli bir ülke sorunu olarak kabul

edilen aĢırı kilo ve obezite günümüzde özellikle kentsel ortamlarda, düĢük ve

orta gelirli ülkelerde de artmaktadır. Afrika'da, 5 yaĢın altındaki fazla kilolu

çocukların sayısı 2000'den bu yana yaklaĢık yüzde 24 artmıĢtır. 2019'da fazla

kilolu veya obez olan 5 yaĢ altı çocukların neredeyse yarısının Asya'da

yaĢadığı rapor edilmiĢtir (DSÖ, 2020).

Türkiye Beslenme ve Sağlık AraĢtırması (TBSA) - 2010 verilerine göre 19 ve 

üzeri yaĢ grubunda ĢiĢmanlık (obezite) (BKĠ:≥30 kg/m² ) görülme sıklığı %30.3 

(Erkek:%20.5; Kadın:%41.0) ve fazla kiloluluk (hafif ĢiĢmanlık) (BKĠ: 25.0-29.9 

kg/m² ) görülme sıklığı ise %34.6'dır (Erkek: %39.1; Kadın: %29.7). Morbid obezite 

(BKĠ:≥40 kg/ m² ) görülme sıklığı ise %2.9’dur (Erkek: %0.7, Kadın: %5.3) (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2014). 

TBSA- 2017 verilerine göre 19 ve üzeri yaĢ grubundaki erkeklerin %1.1’si zayıf, 

%29.2’si normal, %43.4’ü fazla kilolu, %24.9’u obez, %1.4’ü ise morbid obezdir. 

Kadınların ise %2.1’i zayıf, %26.0’sı normal, %29.2’si fazla kilolu, %35.6’sı obez, 

%7.0’si ise morbid obezdir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019) 
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Türkiye’de obezite prevalansının, 1997-98 yıllarında 540 merkezde 

gerçekleĢtirilen, 20 yaĢ ve üstü 24788 kiĢinin incelendiği Türkiye Diyabet 

Epidemiyoloji (TURDEP-I) ÇalıĢması’nda, %22,3 (kadın %30, erkek %13) olduğu 

saptanmıĢtır. 

TURDEP-I ÇalıĢması’ndan 12 yıl sonra, aynı merkezlerde yapılan TURDEP-II 

ÇalıĢması’nda ise obezite sıklığı, genel toplumda %35 (kadın %44, erkek %27) 

bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonuçları, TURDEP-I populasyonuna göre standardize 

edidiğinde, 1998 ile 2010 yılı karĢılaĢtırıldığında Türkiye’de yetiĢkin toplumda 

obezite prevalansının %22,3’ten %31,2’ye yükseldiği görülmüĢtür. Obezite 

prevalansı kadınlarda %34, erkeklerde ise %107 oranında artmıĢtır (Türkiye 

Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2019). 

Bu çalıĢmalardan anlaĢıldığı üzere, obezite prevalansı tüm dünyada ve ülkemizde 

giderek artıĢ göstermektedir. 

 

2.2. Obezitenin Değerlendirilmesi 

Obezite epidemik boyutlara ulaĢan metabolik bir hastalıktır. DSÖ tüm 

dünyada malnütrisyonun dahi önüne geçen kronik bir sağlık problemi olduğunu 

duyurmuĢtur. Klinik pratikte kimlere hangi yöntemle obezite taraması yapılmalı ve 

hangi testlerin kullanılması sorularının cevapları büyük önem kazanmaktadır. Kanıta 

dayalı tıptan daha çok sağlık profesyonelinin klinik değerlendirmesini ön plana 

çıkaran öneriler bulunmaktadır ve bunların her hastaya göre değerlendirmesi 

kiĢiselleĢtirilmelidir. 18 yaĢ üstündeki bütün bireylerin obezite açısından taranması 

önerilmektedir. Ne sıklıkta tarama yapılacağı ile ilgili net bir görüĢ birliği olmamakla 

birlikte her yıl yaklaĢık 2 kg alındığı göz önüne alınırsa en azından 5 yılda bir obezite 

taramasının tekrarlanmasını önerilmektedir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma 

Derneği, 2019). 

Obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. 

Klinikte pratik olarak en çok kullanılan beden kütle indeksi ölçümüdür (Tablo 2.1). 

Ölçümü kolay, güvenilirdir ve vücut yağ yüzdesi ile koreledir (Heymsfield et al, 

2004). Diğer bir yöntem de abdominal yağlanmanın değerlendirildiği bel çevresi 

ölçümüdür. Ġliak kanatların üst seviyesinden yere paralel olarak yerleĢtirilmiĢ mezura 

ile karın çevresi ölçümüdür. ArtmıĢ bel çevresi yüksek morbidite ve mortalite ile 
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birliktedir (DSÖ, 2000; National Institutes of Health (NIH), 2000). Kilo fazlalığı ve 

obezite tanısı için ülkemizde kullanılması önerilen bel çevresi değerleri erkeklerde 

obezite için > 100 cm, kadınlarda > 90 cm olarak kabul edilmiĢtir (Tablo 2.2) 

(Sabuncu ve ark., 2019) 

  

Tablo 2. 2. Ülkemizde obezite tanımı için kullanılması önerilen bel çevresi değerleri 

Cinsiyet Fazla Kilolu Obez 

Erkek > 90 cm  > 100 cm 

Kadın > 80 cm  > 90 cm 

(Sabuncu ve ark., 2019)  

 

Vücut kompozisyonunu değerlendirmede kullanılan diğer bir yöntemde 

Biyoelektrik Ġmpedans Analizi (BĠA) dir. Bu yöntem ile vücut yağ oranlarının 

belirlenmesi kiĢileri herhangi bir radyasyona maruz bırakmayan, yetenekli personel 

gerektirmeyen, non-invaziv, basit, ucuz ve hızlı bir yöntemdir (Peppa et al., 2017). 

 

2.3. Obezitenin Komplikasyonları 

Obezite oranları arttıkça, iliĢkili komplikasyonlara olan ilgi de artmaktadır ve 

birçok hastalıkta oynadığı rol daha iyi anlaĢılmıĢtır. Bu, diyabet, kalp hastalığı, 

demans ve kanser gibi obezite ile ilgili komplikasyonların son birkaç yılda görülen 

iyileĢmeleri yavaĢlatma hatta tersine çevirme tehdidinde bulunduğuna dair endiĢelere 

yol açmıĢtır (Wilding, 2012). 

Obezite ile diabetes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi ve iskemik kalp 

hastalığı, uyku apnesi, astım gibi solunum sistemi komplikasyonları, ortopedik 

komplikasyonlar, insülin direnci, glikoz toleransında bozukluk, tip 2 diyabet, 

menstrüel problemler, polikistik over sendromu, hiperkortizolizm gibi endokrin 

komplikasyonlar, hipertansiyon, dislipidemi gibi kardiyovasküler komplikasyonlar 

gibi çeĢitli komplikasyonlar arasında iliĢkiler olduğu bilinmektedir (Eker ve ġahin, 

2002).  
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2.3.1. İnsülin Direnci ve Hiperinsülinemi 

Ġnsülin duyarlılığının azalması, genetik olabilir veya obezitenin bir sonucu 

olarak daha sonra edinilebilmektedir. Hiperinsülinemi ve insülin direnci sonradan 

edinildiğinde diyabet, dislipidemi, hipertansiyon, hiper pıhtılaĢma ve nihayetinde 

kardiyovasküler hastalığa yol açan bir dizi metabolik değiĢiklik baĢlatabilir (Pi-

sunyer, 2002). 

Yağ dokusu, vücudun ana enerji deposu olarak, enerjiyi trigliseritler Ģeklinde 

depolar, serbest yağ asitleri (FFA'lar) ve gliserol Ģeklinde enerjiyi serbest bırakır 

(Kahn and Jeffrey, 2000). Obezite ile ilgili artan FFA salınımı ve anormal adipokin 

salınımının insülin üzerinde olumsuz etkileri olabilir; bu nedenle her ikisi de obezite 

ile insülin direnci arasında bağlantı kurma potansiyeline sahiptir (Sydney, 2000). 

Karaciğer yoluyla viseral yağdan artan FFA akıĢı, glukoneogenezi ve hepatik insülin 

direncini destekleyebilir ve çok düĢük yoğunluklu lipoproteinin sentezinin 

hızlanmasına ve trigliserit seviyelerinin artmasına sebep olabilir (Stolar, 2007; 

Gastaldelli et al., 2007). Obezite ve insülin direnci arasındaki iliĢki, büyük ölçüde 

yağ dokusunun iĢlevindeki değiĢikliklerden, özellikle serbest yağ asitlerinin artan 

salınımından ve adipokin sekresyonundaki anormalliklerden kaynaklanmaktadır. 

Viseral yağ dokusunun özellikleri bu iĢlev bozukluklarının büyümesine neden 

olabilir. Kilo kaybı, yağ dokusu fonksiyonundaki değiĢiklikler yoluyla insülin 

duyarlılığını artırır (Sydney, 2000). 

 

2.3.2. Tip 2 Diyabet 

Obezite, tip 2 diyabetin artan prevalansının altında yatan ana faktördür. 

Diyabet hastalığı; böbrek yetmezliği, körlük ve ampütasyonların önde gelen 

nedenidir. Bunun yanı sıra kalp hastalığı ile felç için önemli bir risk faktörüdür 

(American Diabetes Association, 2002).  

Tanı konmuĢ diyabet prevalansı son on yılda önemli ölçüde artmasına 

rağmen, teĢhis edilmemiĢ diyabet ve bozulmuĢ açlık glukozunun prevalansı nispeten 

sabit kalmıĢtır (Cowie et al., 2006). 18 - 74 yaĢları arasındaki eriĢkinlerde yapılan 17 

prospektif ve 35 kesitsel çalıĢmanın gözden geçirilmesinde, BKĠ veya bel çevresi, 

bağımsız olarak tip 2 diyabet ile iliĢkilendirilmiĢtir (Qiao and Nyamdorj, 2010).  
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BKĠ'deki artıĢ, kilodaki artıĢtan daha iyi bir diyabet göstergesidir. YaĢam tarzı 

değiĢikliği, farmakoterapi veya bariatrik cerrahi ile kilo kaybı, kardiyovasküler 

hastalık ile ilgili glisemik kontrolü ve metabolik parametreleri iyileĢtirmektedir 

(Yaturu, 2011).  

 

2.3.3. Hipertansiyon  

Hipertansiyon, obezite ile güçlü bir Ģekilde bağlantılıdır. Beden kütle indeksi 

arttıkça hipertansiyon riski de artmaktadır. Ġsveç Obezite ÇalıĢması, obez bireylerin 

% 44-51'inde baĢlangıçta hipertansiyonun mevcut olduğunu göstermiĢtir (C. D. 

Sjöström et al., 1999; Sjostrom et al., 2004). Normal veya optimal kan basıncına 

sahip bireyler arasında, obez olanların sonraki yıllarda yüksek tansiyon seviyeleri 

geliĢtirme olasılığı daha fazladır. Bunun tersi de doğru olabilir. Hipertansif 

bireylerin, normotansif olanlara göre obezite geliĢtirme olasılığı daha yüksektir 

(Verdecchia, 2008).  

 

2.3.4. Dislipidemi 

Kardiyovasküler hastalık dünya çapında önemli bir ölüm nedenidir. 

Kardiyovasküler hastalık için geleneksel risk faktörleri sigara, hipertansiyon, 

dislipidemi, hiperinsülinemi ve obezitedir (Franssen and Monajemi, 2011). 

Obezite ile iliĢkili lipid değiĢiklikleri, tip 2 diyabetli veya insülin direnci olan 

hastalarda görülenlere benzerdir (Taskinen, 2003). Ġnsülin direnci, metabolik 

sendromun bir özelliğidir ve sendromun bulunduğu hastalarda görülen lipid profilleri 

üzerinde derin bir etkiye sahiptir.  Ġnsülin direnci durumunda, insülinin hepatik 

glukoz üretimini inhibe etme ve iskelet kası ile yağ dokusunda glukoz kullanımını 

uyarma etkinliğinin azalması, hiperglisemiye ve sonrasında bir telafi edici olarak 

hiperinsülinemiye yol açmaktadır (Ginsberg, 2000). Ġnsülin direncinde, FFA'ların 

karaciğere akıĢı büyük ölçüde artar ve bu, karaciğerde artan yağ birikimine katkıda 

bulunur. Ġnsülin direnci ayrıca dolaĢımdaki trigliserit seviyelerinde daha fazla artıĢa 

sebep olmaktadır (Franssen and Monajemi, 2011). Çok düĢük yoğunluklu 

lipoproteinin (VLDL) oluĢumu ve atılımı hız sınırlayıcı adımdır ve yeni sentezlenen 

ancak atılmayan fazla trigliseritler bu nedenle karaciğerde lipid damlacıkları olarak 
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depolanmakta ve sonuçta alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına yol açabilmektedir 

(Qureshi and Abrams, 2007). Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının birçok nedeni 

vardır, ancak sıklıkla obezite veya metabolik sendromun bulunduğu hastalarda 

görülmektedir (Angulo and Lindor, 2001). 

 

2.3.5. Koroner Kalp Hastalığı 

Obezite uzun zamandır KKH için önemli bir risk faktörü olarak 

tanımlanmıĢtır (Bastien et al. 2014). Otopsi (Kortelainen and Porvari 2011) ve 

anjiyografik çalıĢmalara (Niraj et al., 2007) dayalı olarak obezite ile KKH arasında 

doğrudan bir iliĢki olduğuna dair kanıt zayıf olsa da, obeziteye bağlı insülin 

direncinin proaterojenik bir durumu indüklediği, disglisemi, dislipidemi ve arteriyel 

hipertansiyonu desteklediği ve kalbe olumsuz hemodinamik yük oluĢturduğu iyi 

bilinmektedir (Bastien et al., 2014; Alpert et al., 2014). 

 

2.3.6. Solunum Yolu Hastalıkları 

AĢırı kilolu kiĢilerde astım prevalansı artmaktadır (Thomson et al., 2003) 

Obezite efor dispnesi, obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), obezite 

hipoventilasyon sendromu (OHS), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 

astım, pulmoner emboli ve aspirasyon pnömonisi dahil solunum semptomları ve 

hastalıkları ile güçlü bir Ģekilde bağlantılıdır (Koenig, 2001; Murugan and Sharma, 

2008). Birçok obez hastada nefes darlığı vardır ve obezitenin akciğer fonksiyonu 

üzerindeki olumsuz fizyolojik etkisi çok sayıda çalıĢmada gösterilmiĢtir. Boylamsal 

çalıĢmalar,  artan obezite ile astım vakasının göreceli riskinin arttığını göstermektedir 

(Guerra ve ark., 2004; Aaron et al., 2004). Ayrıca kilo verdikten sonra incelenen 

morbid obez astımlı bireylerin, astım semptomlarının Ģiddetinde azalma olduğu 

gözlenmiĢtir (Aaron et al., 2004).  

AĢırı kilolu ve obez bireylerin, gösterilebilir akciğer hastalığı olmasa bile, 

normal BKĠ'si olan bireylere göre solunum semptomlarına sahip olma olasılığı daha 

yüksektir. ÇalıĢmalar, obez bireylerde zayıf bireylerle karĢılaĢtırıldığında istirahatte 

ve eforda kendiliğinden bildirilen dispne ve hırıltılı solunumda bir artıĢ olduğunu 

göstermiĢtir (Gibson, 2000; El-Gamal et al., 2005; Babb et al., 2008). Bariatrik 
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cerrahi bekleyen Ġsveçli obez hastalarla ilgili geniĢ bir epidemiyolojik ankette, %80'i 

iki kat merdiven çıkmada dispne bildirmiĢtir (Gibson, 2000).14 Yakın zamanda, 

Babb ve arkadaĢları 
(2008)

, 30 sağlıklı obez kadının %37'sinde eforla artan nefes 

darlığı hissi olduğunu bildirmiĢtir. 

 

2.3.7. Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı 

Obezite de yağ dokusunun geniĢlemesi, fazla enerji depolama kabiliyetini 

azaltır. Adiposit disfonksiyonu ve insülin direnci artarak lipolize yol açar. Sonuç 

olarak, dolaĢımdaki serbest yağ asitleri ve leptin artmakta ve adiponektin 

azalmaktadır, bu da intrahepatik yağ birikimine neden olmakta ve yüksek diyet yağı 

ile karbonhidratlar (yaygın olarak obezitede gözlenir) tarafından daha da 

güçlendirilerek novo lipogenezi de artırmaktadır. Yağ birikimi aĢamasında obezite 

baĢarılı bir Ģekilde yönetilmediğinde, bağıĢıklık hücreleri de karaciğere sızarak düĢük 

dereceli, ancak kronik intrahepatik inflamatuar sürece sebep olur (Polyzos, 

Kountouras, and Mantzoros, 2019). 

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), karaciğerde basit yağ 

birikiminden nekroinflamasyon, fibroz, siroz ve hepatoselüler karsinoma kadar 

değiĢen bir karaciğer hastalığı spektrumunu temsil eder. NAYKH’nin küresel olarak 

artan yaygınlığı, beslenme alıĢkanlıklarındaki değiĢiklikler ve hareketsiz yaĢam 

tarzındaki artıĢla açıklanabilir. NAYKH Ģu anda, dünya çapında tahmini% 25-30'luk 

küresel prevalansla, morbid obez hastalarda% 90'a kadar yükselen, sanayileĢmiĢ 

dünyada kronik karaciğer hastalıklarının ana nedenlerinden biri haline gelmiĢtir 

(Satapathy and Sanyal, 2015). 

 

2.4. Obezite Tedavisi 

Obezite, ciddi hastalıklara ve sakatlıklara neden olan kronik bir durumdur. 

Obezite tedavisi; diyet, fiziksel aktivite ve davranıĢ değiĢikliği bileĢenlerini 

içermelidir. Aynı zamanda hastaların uzun süreli takibi sağlanmalıdır. BaĢka bir 

tedavi alternatifi olan bariatrik cerrahi, özellikle tip 2 diyabetli olanlar olmak üzere, 

Ģiddetli obezitesi olan bazı hastalar için bir tedavi seçeneğidir. Bu tür hastalar bu 
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tedaviye uygunlukları açısından değerlendirilmelidir. Bariatrik cerrahi sonrasında da 

kapsamlı olarak takip yapılmalıdır (Stegenga, Haines, and Jones, 2014). 

Kilo yönetimi için uygulanacak olan müdahaleler bireyin kendisiyle konuĢularak 

seçilmelidir. Planlanan kilo yönetim programının bileĢenleri kiĢinin tercihlerine, 

baĢlangıçtaki zindeliği, sağlık durumu ve yaĢam tarzına göre uyarlanmalıdır. Fazla 

kilolu veya obez çocukların ve ailelerinin yaĢam tarzı değiĢiklikleri aile ortamında 

yaĢam tarzını ele almayı amaçlamalıdır (Stegenga, Haines, and Jones, 2014). 

Obezitesi olan kiĢilerde vücut ağırlığını azaltmak için yapılan yaĢam tarzı 

müdahalesinin kardiyometabolik riski azaltmada güvenli ve etkili olduğu da 

düĢünülmektedir (Stefan, Häring, and Schulze, 2017).  

 

2.4.1. Diyet 

Diyet yaklaĢımının temel Ģartı, toplam enerji alımının enerji harcamasından 

daha az olmasıdır. Sürdürülebilir kilo kaybı için 600 kcal/gün açığı olan veya yağ 

içeriğini azaltarak enerji alımını azaltan diyetler ile uzman desteği ve yoğun takip 

kombinasyonu önerilmektedir (Stegenga, Haines, and Jones, 2014). 

Yüksek kalori tüketimini azaltmak için bir alternatifte beslenmede yağ oranını 

düĢürmektir. Kadın Sağlığı GiriĢimi Randomize Kontrollü Diyet DeğiĢikliği 

Denemesi, 19.541 kadını artan miktarda meyve, sebze ve tam tahıl içeren düĢük yağlı 

bir diyete ve 29.294 kadını kontrol diyetine randomize etmiĢtir. ÇalıĢma, diyetteki 

yağ azalması ile artan meyve-sebze tüketimi ve kilo kaybı arasında önemli bir 

korelasyon bulmuĢtur. Bu bireyler, toplam enerji alımlarının yalnızca % 25'inin 

yağdan geldiğini bildirmiĢlerdir ki bu % 37 olan ulusal ortalamanın oldukça 

altındadır (Howard et al., 2006). 

 

2.4.2. Fiziksel Aktivite 

Birçok çalıĢma, tek baĢına egzersizle (2 kg) veya diyete eklenen egzersizle (3 

kg) kilo kaybının olmadığını veya çok az olduğunu göstermiĢtir (Bensimhon, Kraus, 

and Donahue, 2006; Curioni and Lourenco, 2005). Bununla birlikte, sabit enerji 

alımıyla birlikte daha uzun süreli egzersiz (günde 90-120 dakika) içeren bir çalıĢma, 
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7 ila 8 kg arasında kilo kaybı olduğunu göstermiĢtir (Ross et al., 2016). Egzersiz 

yapmak için harcanan sürenin, egzersiz yoğunluğundan daha önemli olduğu 

görülmüĢtür (Jakicic et al., 2003). Çoğu kiĢi, ister bir mil yürüsün ister koĢsun, 

yaklaĢık olarak aynı miktarda enerji yaktığını bilmez. Aktivitelerini artırırken, 

hastalar yeme alıĢkanlıklarını değiĢtirmek için tanımlanan ne-nerede-ne zaman-nasıl 

formatına dayanan özel bir plan geliĢtirmelidir. Sağlık profesyonelleri, hastaların 

planlarına uyup uymadığını görmek için bir sonraki randevuyu takip etmelidir.  

Kilo yönetimi stratejileri, insanların fiziksel aktivite düzeylerini artırmak veya 

hareketsizliği azaltmak ve yeme davranıĢlarını iyileĢtirmek için davranıĢ değiĢtirme 

stratejilerini de içermelidir. Obeziteyi önlemek için çoğu insanın, özellikle enerji 

alımını azaltmıyorsa, günde 45-60 dakika orta yoğunlukta aktivite yapması 

gerekebilir. Obez olan ve kilo vermiĢ kiĢilere, tekrar kilo almamaları için günde 60-

90 dakika aktivite yapmaları gerekebileceği de bildirilmelidir (Stegenga, Haines and 

Jones, 2014). 

2.4.3. Davranış Değişikliği 

Enerji tüketimini artırmak ve enerji alımını azaltmak için hastaların uzun 

vadeli davranıĢını değiĢtirmek, birinci basamak hekimlerinin karĢılaĢtığı en büyük 

zorluklardan biridir ama diğer sağlık uzmanları bu çabada çok yardımcı olabilir. 

Diyetisyenler; porsiyon büyüklüğü, yiyeceklerin enerji değerleri ve menü planlaması 

hakkında hastaları yönlendirerek kalori tüketimlerini azaltmalarını sağlayabilir. 

Egzersiz terapistleri ve eğitmenleri, egzersiz programlarını hastaya göre uyarlayabilir 

ve uzun vadeli uyumu teĢvik edebilir (Thompson et al., 2007). 

 

2.4.4. İlaç Tedavisi 

Obezite, Amerika BirleĢik Devletleri'ndeki en yaygın tıbbi sorunlardan biridir 

ve hipertansiyon, diyabet, dejeneratif artrit ve miyokard enfarktüsü gibi hastalıklar 

için bir risk faktörüdür. Önemli bir morbidite ile mortalite nedenidir ve büyük sosyal 

ve finansal maliyetler oluĢturur. Birçok hasta kilo vermeyi diyet, egzersiz ve yaĢam 

tarzı değiĢiklikleri ile baĢarır. Diğerleri daha agresif tedavi gerektirir. Kilo verme 

ilaçları, obezite tanımına uyan veya eĢlik eden rahatsızlıkları olan aĢırı kilolu 

seçilmiĢ hastalarda kullanım için uygun olabilir. Ġlaçlar, enerji alımını azaltmak, 
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enerji çıkıĢını artırmak veya besinlerin emilimini azaltmak için formüle edilmiĢtir. 

Ġlaçlar, obezite tedavisinin temel taĢları olan diyet, egzersiz ve yaĢam tarzı 

değiĢikliklerinin yerini alamaz. Ġki yeni ajan, sibutramin ve orlistat, yeni etki 

mekanizmaları sergiler ve daha önceki ilaçlarla ortaya çıkan bazı yan etkilerden 

kaçınır. Sibutramin, serotonin, norepinefrin ve dopamin alımını bloke ederken, 

orlistat bağırsaklardaki yağ emilimini azaltır (Berke and Morden, 2000). 

 

2.4.5. Cerrahi Tedavi 

Bariatrik cerrahi oranları önemli ölçüde artmıĢtır (Santry, Gillen, and 

Lauderdale, 2005), ancak bu prosedür hala yeterince kullanılmamaktadır (Wolfe and 

Morton, 2005). Cerrahi uygulama, alınan kalorinin kısıtlanması ve egzersizin 

artmasıyla bağlantılıdır. Bu cerrahi uygulama ile aynı zamanda obezitenin sebep 

olduğu morbidite oranları ciddi oranlarda azaltılabilir (Sjostrom et al., 2004).  

Bariatrik cerahi için gerekli Ģartları ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) 

1991 yılındaki konsensus kararlarında belirlenmiĢtir (Malin and Kashyap, 2015) 

(Tablo 2.3). 

Tablo 2. 3. Bariatrik cerrahi endikasyonları 

 BKĠ >40 kg/ m² veya BKĠ>35 kg/ m² birlikte ek hastalık (tip 2 diyabet, 

hipertansiyon, uyku apnesi, hiperlipidemi) olması 

 Ameliyat riskinin kabul edilir olması 

 Cerrahi dıĢı tedavilerin baĢarısız olması 

 Psikiatrik olarak stabil, alkol ve ilaç bağımlığının olmaması 

 Hastanın iyi motivasyonlu, ameliyatı ve sekellerini biliyor olması 

 Cerrahinin getireceği yaĢamı engelleyecek medikal problemlerin olmaması 

 Kontrolsüz psikotik ve depresif bozukluğun olmaması 

 Aile ve sosyal çevre desteğinin tam olması 
(Malin and Kashyap, 2015) 

 

Ġsveçli Obez Bireylerde yapılan çalıĢmalar da gösterildiği gibi, obezitesi olan 

birçok kiĢide bu hedefe ulaĢmak için sadece bariatrik cerrahi etkili görünmektedir (L. 

Sjöström, 2013). Morbid obezite için ideal cerrahi müdahale, etkili, güvenli ve tüm 

hastalar için uygulanabilir olmalıdır. Önemli ölçüde kilo kaybına ve komorbiditenin 

çözülmesine ulaĢmalıdır. Kısa bir hastanede kalıĢ süresi ve arzu edilen normal 
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aktiviteye hızlı dönüĢ ile düĢük operatif morbidite ve mortalite esastır (Bennett, 

Mehta, and Rhodes, 2007).  

2018'de, 2017'ye kıyasla, toplam bariatrik iĢlem sayısı yaklaĢık %10,8 artarak 

228.000'den 252.000'e yükselmiĢtir (English et al., 2020). Adölesan hastalar ABD'de 

gerçekleĢtirilen tüm obezite cerrahisinin yalnızca %0,17'sini temsil etse de, çocuklar 

ve ergenler için cerrahi ağırlık kaybının güvenliğini ve etkinliğini destekleyen önemli 

kanıtlar vardır ve bu cerrahi iĢlemleri destekleyen sağlam en iyi uygulama kılavuzları 

yakın zamanda Amerikan Pediatri Akademisi tarafından geliĢtirilmiĢ ve 

onaylanmıĢtır (Armstrong et al., 2019; Bolling et al., 2019). Sonuç olarak, 

önümüzdeki yıllık tahminlerde metabolik ve bariatrik cerrahi geçiren adölesan hasta 

sayısının önemli ölçüde artması olasıdır (English vd., 2020) 

Cerrahi uygulama, kilo verme mekanizmasına göre ayrılabilir: midenin 

depolama kapasitesini azaltarak kısıtlayıcı, cerrahi bypass yoluyla bağırsak 

döngülerini veya ikisinin bir kombinasyonunu dıĢlamasıyla malabsorbtiftir (Bennett, 

Mehta and Rhodes, 2007) 

Kısıtlayıcı olan uygulamalar 3 gruba ayrılır; vertikal band gastroplasti, 

laparoskopik ayarlanabilir mide bandı ve sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı)dir. 

Vertikal bantlı gastroplasti ilk olarak 1982 yılında Mason tarafından tanımlanmıĢtır 

ve mide fundusu zımbalanarak oluĢturulan bir mide poĢunun etrafına 5 cm'lik bir 

bandın yerleĢtirilmesini içerir (ġekil 2.2) (Mason, Renquist, and Jiang 1992). 

Hastaların% 74'ünde >% 50 kilo kaybını belgeleyen bir deneme ile tatmin edici 

düzeyde kilo kaybı elde edilebilir (Morino et al., 2003). 

 

ġekil 2. 1. Vertikal Band Gastroplasti (Doherty, 2001) 
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Laparoskopik mide bandı (LAGB), Avrupa ve Avustralya'daki en popüler 

kısıtlayıcı bariatrik cerrahi müdahaledir ve 2001'de Gıda ve Ġlaç Ġdaresi'nden onay 

aldıktan sonra ABD'de hızla popülerlik kazanmıĢtır (Bennett, Mehta, and Rhodes, 

2007). Bu yöntem tamamen kısıtlayıcı etkisiyle gıda alımını azaltarak zayıflama 

gerçekleĢir. Özofago-gastrik bileĢkenin 3 cm altından mide etrafına ĢiĢirilebilir 

silikon band sarılarak proksimalde 25-30 cm’lik rezervuar oluĢturulur. Bandın diğer 

ucunda cilt alına yerleĢtirilen bir port vardır (ġekil 2.3). Silikon band floroskopi 

eĢliğinde serum ile doldurulup boĢaltılarak mide açıklığının kalibresi değiĢtirilebilir 

(Saglam ve Guven, 2014). Hastalara ameliyat sonrası yalnızca multivitamin önerilir. 

Bandın ayarlanması ameliyat kadar önemli bir aĢamadır. Bu yöntemde haftada 0.5 kg 

kayıp idealdir (McBride and Kothari, 2011). 

 

ġekil 2. 2. Laparoskopik ayarlanabilir bandın ve tekniğinin Ģematik görünümü (Saglam ve 

Guven, 2014) 

 

Sleeve gastrektomi, midenin bir kısmı bir cerrah tarafından alınır ve bu da 

hastanın daha az yemek yemesini ve kilo vermesini sağlar. Tüp mide ameliyatı, 

insanların yaklaĢık bir yıl içinde toplam vücut ağırlıklarının % 20'sinden fazlasını 

kaybetmelerine yardımcı olabilir. Operasyon ayrıca mide ve bağırsakların yaptığı 

hormonların üretiminde açlığı azaltan değiĢikliklere neden olur (Puzziferri and 

Almandoz, 2018).  

Çoğu hasta 1 ila 2 gün hastanede kalır ve ameliyattan 4 ila 6 hafta sonra 

olağan fiziksel aktivitelerine devam edebilir. Ameliyattan hemen sonra diyet, birkaç 

hafta içinde iyi çiğnenmiĢ katı yiyeceklere kademeli olarak ilerletilen küçük 

miktarlarda sıvı ile baĢlar. Sağlık ekibi, dengeli bir protein ve diğer besin 

maddelerinin alımının planlanmasına yardımcı olurlar (Puzziferri and Almandoz, 
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2018). Günümüzde en sık uygulanan prosedür olan laparoskopik sleeve gastrektomi, 

gastrik bantlamaya kıyasla 10 yılda daha düĢük bir yeniden ameliyat oranı ile 

iliĢkilidir (sırasıyla %9,8'e karĢı %26) (Altieri et al., 2018). 

ġekil 2. 3. Sleeve Gastrektomi tekniğinin Ģematik görünümü (Gumbs et al., 2007) 

Emilim bozucu prosedürler ise biliopankreatik diversiyon ve jejunoileal 

bypass (JIB) olmak üzere ikiye ayrılır. Biliopankreatik diversiyon, etkileyici kilo 

kaybı profili nedeniyle çok yüksek beden kütle indeksi (>60 kg / m²) olan hastalar 

için genellikle tercih edilen prosedürdür. Yaygın kullanımı, alternatif prosedürlere 

kıyasla daha Ģiddetli bir yan etki profili ve daha yüksek mortalite ile sınırlıdır. Bu 

ameliyatta ileum, ileoçekal kapaktan 250 cm ve ileoçekal kapaktan 50 cm uzaklıkta 

bir enteroenterostomi Ģeklinde bölünür, böylece 200 cm'lik bir beslenme kolu 

(mideye proksimal olarak anastomoz edilir) ve 50 cm'lik bir ortak kanal oluĢturulur 

(ġekil 2.5) Operasyon, kısa ortak uzuv içinde yetersiz sindirime neden olur (Bennett, 

Mehta, and Rhodes, 2007).  Kilo kaybı, diğer çoğu bariatrik prosedürle elde 

edilenin üzerinde, baĢlangıçtaki fazla kilonun yaklaĢık % 70'i olmuĢtur (Van Hee, 

2004). 

ġekil 2. 4. Biliopankreatik diversiyon (Scopinaro et al., 1998) 
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Jejunoileal bypass (JIB), morbid obezitenin cerrahi tedavisinde kullanılan ilk 

ameliyat Ģeklidir. Bu ameliyatta amaç ince bağırsağın sindirim kapasitesini, barsağın 

büyük bir kısmı bypass yapılarak azaltmaktır (Bozbora, 2002). Bu prosedürü 

uygulayan hastaların sürekli hiperfaji yaĢayacakları, ancak malabsorpsiyon nedeniyle 

kilo vermeyi baĢaracakları varsayılmıĢtır.  Bununla birlikte, JIB cerrahisi, ciddi kısa 

ve uzun vadeli komplikasyonlar nedeniyle uzun süredir bir kilo verme cerrahisi 

yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Çoğu hasta ölmüĢ veya ameliyatlarının geri 

alınması veya farklı bir bariatrik prosedüre dönülmesi nedeniyle, Ģu anda jejunoileal 

baypas uygulanan hastaların sayısı azdır (Elder and Wolfe, 2007). 

Hem kısıtlayıcı hem de emilim bozucu olan yöntemlerde Roux-en-Y gastrik 

bypass (RYGB) ve duodenal switch ile beraber biliopankreatik diversiyon (BPD-

DS)dur. Roux-en-Y gastrik bypass da mide hacminin % 90’ı küçültülürken, 

duodenum bypass edilerek malabsorbsiyon sağlanır (ġekil 2.6) (Saglam ve Guven, 

2014). Bu, hastanın yiyebileceği öğün boyutunu etkili bir Ģekilde azaltır. Ek olarak, 

bypass bir dereceye kadar emilim bozukluğuna neden olur (Nguyen ve ark., 2001). 

Gastrik bypass, 1 yılda yaklaĢık % 70 ortalama kilo kaybı ile mükemmel bir 

baĢlangıç ağırlık azaltımı sağlar (Buchwald et al., 2004). Gastrik bypass, BKĠ> 60 kg 

/ m² olan "süper" obez hastaların tedavisinde de etkilidir (Raftopoulos et al., 2005). 

ġekil 2. 5. Roux-en-Y gastrik bypass Ģematik görünümü (Higa et al., 2001) 
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Kilo kaybına yardımcı olmak için uygulanan cerrahi yöntemlerden biri olan 

duodenal switch ile beraber biliopankreatik diversiyon (BPD/DS), prosedürler olarak 

uygulanması ve kilo kaybının sürdürülmesi iyi belgelenmiĢ olmasına rağmen, 

nadiren gerçekleĢtirilmektedir (ġekil 2.7) (Buchwald and Oien 2013; Anderson et al., 

2013; Hess, 2005; Marceau et al., 2015; Topart, Becouarn, and Salle, 2011). Yaygın 

olarak uygulandığı birkaç cerrahi merkez dıĢında çoğu cerrah bu malabsorptif 

prosedürle geliĢebilecek olası komplikasyonlar ve besin eksiklikleri ile ilgili 

endiĢeleri öne sürerek bu karmaĢık prosedürden kaçınmaktadır (Strain et al., 2016).  

Tip 2 diyabetli ciddi obez hastalarda BPD-DS ameliyatı ile glikoz kontrolü medikal 

tedaviden iyidir. (Sudan and Jacobs, 2011). 

RYGB ile benzerlik gösterir. Hastalar ameliyat sonrası yüksek dozda vitamin 

ve mineral desteğine gereksinim duyarlar. BPD-DS sonrası komorbiditelerde 

düzelme mükemmeldir. Diyabetlilerin % 92’si ve uyku apnelilerin % 90’ı tam 

düzelirken astımlıların % 80’i ilaç dozunu azaltır (Marceau et al., 2009). Süper 

obezlerde BPD-DS ile RYGB karĢılaĢtırılınca düzelme oranları; tip 2 diyabette (% 

100 ve % 60), hipertansiyonda (% 68.0 ve % 38.6) ve dislipidemide (% 72.0 ve % 

26.3) BPD-DS lehine olduğu görülmüĢtür (Prachand, Ward, and Alverdy, 2010). 

 

ġekil 2. 6. Duodenal switch ile beraber biliopankreatik diversiyon (Hess & Hess, 1998) 
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Bariatrik Cerrahi Komplikasyonları 

Bariatrik cerrahinin bilinen komplikasyonlarına rağmen, genel mortalite 

2008'den beri iyileĢmiĢtir. Yapılan bir kohort çalıĢmada 20 yıla kadar takip edilen 

veriler, obez kontrollere kıyasla cerrahi uygulanan grup arasında kardiyovasküler 

ölümde (inme ve miyokard enfarktüsü dahil) 0.47'lik bir tehlike oranı göstermiĢtir 

(L. Sjöström et al., 2012). 

EĢlik eden hastalıklarda azalma ile birlikte kilo kaybı ile önemli iyileĢme 

görülmesine rağmen, obezite cerrahisinin bireylerin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 

yarattığına dair artan endiĢeler vardır. Rutin olarak gerçekleĢtirilen yüksek hacimli 

bariatrik ameliyatlar nedeniyle, ameliyat öncesi ve sonrası güvenlik son derece 

öncelikli bir konu haline gelmiĢtir. BaĢlıca gözlenen komplikasyonlar; sızıntılar, 

pulmoner emboli, derin ven trombozu, yetersiz kilo kaybı, beslenme eksiklikleri, 

marjinal ülserasyon, bağırsak tıkanıklığı, solunum komplikasyonları, safrakesesi 

rahatsızlığıdır. Uzun vadede, beslenme faktörlerinin katkısı da hayati öneme sahiptir, 

çünkü artan kanıtlar tüm bariatrik prosedürlerin önemli beslenme ve metabolik 

anormallikler üretebildiğini göstermektedir (Welbourn and Pournaras, 2010). 

Ameliyat geçiren hastalarda farklı prosedürlerle morbidite ve mortalite riskini artıran 

çok sayıda faktör bilinmektedir. Bu faktörler arasında (1) ileri yaĢ, (2) erkek cinsiyet, 

(3) çok yüksek BKĠ, (4) bir arada var olan kronik hastalıkların varlığı, (Livingston 

and Langert, 2006; Arterburn et al., 2009) (5) cerrahların nitelikleri ve deneyimleri, 

(6) uzmanlık ve deneyim merkez ve buradaki imkanlar (Hollenbeak et al., 2008; 

Schauer et al., 2003) ve laparoskopik (7) yerine açık yaklaĢım kullanan ameliyatlar 

bulunmaktadır (Nguyen et al., 2001). 

Bariatrik cerrahide prosedürler baĢarılı olabilse de neden olduğu 

komplikasyonlar bazen belirsiz olabilir ve erken teĢhis edilemeyebilir. Genel olarak, 

bariatrik cerrahi hastalarının fizyolojik rezervi azdır ve boyutlarının büyük olması 

nedeniyle normal büyüklükteki hastalarla aynı Ģekilde komplikasyon 

göstermemektedirler. Obez hastalarda sadece önemli intrabdominal patoloji 

karĢısında taĢikardi olabilir. Bu hasta popülasyonunda fizyolojik rezerv sınırlıdır, bu 

nedenle önemli bir komplikasyonun tedavisindeki herhangi bir gecikme, hastanın 

iyileĢme yeteneğini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ġyi bariatrik cerrahi sonuçlarının 
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anahtarı, hastalar bariatrik prosedürlerin ardından beklendiği gibi ilerlemediğinde 

yüksek bir Ģüphe indeksine sahip olmak ve bunları erkenden tekrar ameliyat 

etmektir. Laboratuvar veya görüntüleme testleri tanıyı doğrulayana kadar beklemek 

yerine, hastanın majör bir komplikasyon potansiyeline sahip olduğu belli olur olmaz, 

hastaları ampirik temelde araĢtırmak çok daha iyi bir politikadır (Livingston, 2005). 

2018 yılında gerçekleĢtirilen metabolik ve bariatrik prosedürlerin sayısında 

2017 yılına göre %10,8'lik  ve 2011'den bu yana toplamda yaklaĢık %60'lık bir artıĢ 

olmuĢtur. Gastrik bypass iĢlemlerinin sayısı 2012'den bu yana ilk yıl artmıĢtır, ancak 

genel yüzde azalmaya devam etmektedir. Gastrik bantlama iĢlemlerinin sayısı hızla 

azalmaya devam etmektedir. Mide balonu eğilimi azalıyor gibi görünmektedir ve 

gelecekteki etkinliği henüz görülmemiĢtir. Revizyon prosedürlerinin sayısı ise 

artmaya devam etmekte ve sonuçları optimize etmek ve hastaları en uygun 

prosedürle eĢleĢtirmek için Ģu anda kanıta dayalı tedavi seçenekleri geliĢtirilmektedir 

(English et al., 2020). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. AraĢtırma Türü, Evren ve Örneklemi 

Obezite cerrahisi uygulanan hastaların ameliyat öncesi ve sonrasındaki 

süreçte beslenme ve davranıĢ tutumlarındaki kısa süreli değiĢime bağlı biyokimyasal 

parametreler üzerindeki etkileri incelenmek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel 

araĢtırma modeli planlanmıĢtır. 

Literatür bilgisine dayanarak parametrelerden davranıĢ tutumu puanı 

değerlerine göre ortalama ve standart sapma değerleri sırasıyla 11,9 ± 9,7 dikkate 

alındığında, R programında % 80 powera göre toplam 33 bireyin alınması gerektiği 

belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın evrenini 16.02.2021 – 24.03.2021 tarihleri arasında Samsun 

Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine baĢvuran 39 hasta oluĢturmuĢtur. 

ÇalıĢma uzun dönem olduğundan dolayı hastaların 1 ile 6 ay sonrası parametreleri 

değerlendirilirken veri kayıpları olabileceği düĢünülerek hasta sayısı biraz daha 

arttırılmıĢtır. 

Bu çalıĢma yaĢları 18-64 yıl arasında olan, Samsun Anadolu Hastanesi Genel 

Cerrahi kliniğine baĢvuran obezite tanısı almıĢ 27’si erkek, 6’sı kadın 33 hasta 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 18-64 yaĢ aralığının dıĢındakiler, okur-yazar olmayan 

ve operasyon sonrası sağlık durumunda beklenenin dıĢında durum gösteren bireyler 

örneklem dıĢında bırakılmıĢtır. 

AraĢtırmaya baĢlamadan önce Biruni Üniversitesi GiriĢimsel Olmayan 

AraĢtırmalar Etik Kurulu’ndan araĢtırma izni alınmıĢtır (EK.3). Ayrıca ameliyat 

öncesi dönemde ameliyatına karar verilen hastalara araĢtırmacı tarafından 

bilgilendirilerek onam formu (EK.1) imzalatılmıĢtır. 

3.2. Veri Toplama Yöntemi 

Ameliyat öncesi araĢtırmaya katılmayı kabul eden 39 hastadan kullanılan 

formlar ameliyat hazırlığı için polikliniğe geldiklerinde veya servise yatıĢı 

yapıldıktan sonra yüz yüze görüĢülerek oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmaya katılan 39 

hastadan ameliyat sonrası ölen 1 kiĢinin verileri bulgulara dahil edilmemiĢtir. 
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Örneklemi oluĢturan 38 kiĢiye post-op 1. Ay ve 6. ay kontrolleri için hastaneye 

geldiklerinde ya da telefon görüĢmesi ile ulaĢıp gerekli veriler toplanmıĢtır. Ancak 5 

kiĢi kontrol vizitlerine katılmamaları nedeniyle araĢtırmadan çıkarılmıĢtır. 

AraĢtırmada onam formunun kabulü sonrası veri toplama aracı olarak 33 maddelik 

beslenme, diyet ve egzersiz alıĢkanlıklarının sorgulandığı bir kiĢisel bilgi formu ve 

31 soruluk Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme Ve DavranıĢ Tutumu Ölçeği 

(BCHDTÖ) (EK.2) uygulanmıĢtır. Anketler uygulanırken hasta bireylerden doğru 

verilerin alınabilmesi için gerekli açıklamalar yapılmıĢ ve hasta mahremiyetinin 

korunacağı bildirilmiĢtir. 

 

3.2.1. Kişisel Bilgi Toplama Formu 

AraĢtırmacı tarafından konu ile ilgili literatür doğrultusunda veri toplama iki 

bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm bireylerin kiĢisel, demografik ve daha önceki 

beslenme, diyet ve egzersiz alıĢkanlıklarının sorgulandığı bir kiĢisel bilgi formundan 

(33 maddelik) oluĢmaktadır. Bu bölümde bireylerin yaĢı (yıl), eğitim durumları, 

meslekleri, medeni durumları, sahip oldukları hastalıklar, sigara ve alkol tüketim 

durumları, fiziksel aktivite durumu, öğün sıklıkları ve daha önce diyet yapma 

durumları sorgulanmıĢtır. Bireylerin boy uzunluğu ölçümünün alınması için, ayaklar 

yanyana ve baĢ frankfort düzlemde (göz üçgeni ve kulak kepçesi üstü aynı hizada) 

iken klinikte bulunan boy uzunluğu cetveli (Mesilife PT-810A) kullanılmıĢtır. Vücut 

ağırlığı ölçümü 1 kg'a kadar duyarlı terazi (Elektronik Cam Baskül EB 615) ile, 

üzerinde hafif giysiler olacak Ģekilde olarak, aç karnına, metal herhangi bir eĢya 

bulundurmadan ayakkabısız olacak Ģekilde yapılmıĢtır (Lohman et al., 1988). 

Bireylerin hastanede bulunan tartı ile vücut ağırlıkları (kg) ve boy ölçer ile boyları 

(cm) saptanmıĢtır. Ayrıca katılımcıların bedenlerine iliĢkin olan algılarının ve 

ameliyattan bekledikleri ağırlık kaybına iliĢkin bulguların eldesi için BCHDTÖ 

içerisinde yer alan Stunkard ölçeği kullanılarak bireylerden Ģu an kendi bedenlerini 

temsil ettiğini düĢündükleri, ameliyat sonrasında olmak istedikleri ve olabileceklerini 

düĢündükleri beden figürünü iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Bu bölümün bireylere 

ameliyat öncesinde  tamamı, ameliyat 1 ay sonrasında ise yine aynı anketin 7., 8., 15-

25., 32., 33. soruları sorulmuĢtur. 
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3.2.2. Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve Davranış Tutumu Ölçeği 

Ġkinci bölüm olan beslenme ve davranıĢ tutum ölçeği ise 31 maddeden oluĢmaktadır. 

Bu bölümün ameliyat öncesi ve sonrasında tamamı kullanılmıĢtır. Bu ölçek, 

bireylerin bariatrik cerrahi ameliyatından sonraki beslenme ve fiziksel aktivite 

alıĢkanlıklarını değiĢtirmeye yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bir ölçektir. 

Ölçeğin bireye ameliyat öncesinde uygulanması davranıĢ değiĢikliğine hazır olup 

olmadığının belirlenmesini sağlamak amaçlıdır. Ameliyat sonrasında da uygulanarak 

bu süreçteki değiĢim değerlendirmede kullanılmıĢtır. Bu bölüm ölçekte 5’li Likert 

ölçeği Ģeklinde hazırlanmıĢtır, ―1‖ ―kesinlikle katılmıyorum‖, ―2‖ ―katılmıyorum‖, 

―3‖ ―kısmen katılıyorum‖, ―4‖ ―katılıyorum‖ ve ―5‖ ―kesinlikle katılıyorum‖ 

Ģeklinde yapılmıĢtır. Bu ölçek Ece Çelik, Erdem Karabulut ve Pelin Bilgiç tarafından 

2017 yılında geliĢtirilmiĢtir. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.937 bulunmuĢtur. 

Maddelerin faktör yükleri değerlerinin 0.49 ve 0.81 arasında olduğu görülmüĢtür. 

Faktörler varyansın %59.65’ini açıklamıĢtır. Faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer 

Olkin katsayısı 0.742 ve Bartlett testi sonucuna bakıldığında istatistiksel olarak 

önemli olduğu görülmüĢtür (χ2=818.800, p<0.001) (Çelik, E; Karabulut, E; Bilgiç, 

2017)(EK.2) 

 

Ölçeğin puanlanması ve değerlendirilmesi  

Ölçeğin puanlandırılmasında; ölçek genel toplam ve alt boyutları için 100‖e 

dönüĢtürme iĢlemi uygulandı. Alt boyutların ve 18 maddenin puanı toplanarak elde 

edilen ham puan madde sayısına bölünüp, elde edilen değerden ―1‖ çıkarılacak ve 25 

ile çarpılarak 0-100 arasında ölçek puanı elde edildi. 

Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme Tutum ve DavranıĢı Ölçeği Toplam Puanı: 

―[(Bireylerin toplam ham puanı /madde sayısı) – 1] x 25‖  

Ölçeğin değerlendirilmesinde puan ortalamasının yükselmesi (100’e yaklaĢması) 

olumlu tutum olarak, azalması (0’a doğru yaklaĢması) tutumun olumsuz olması 

Ģeklinde değerlendirildi (Çelik, E; Karabulut, E; Bilgiç, 2017) 
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3.2.3.Biyokimyasal Parametreler 

ÇalıĢmaya ait biyokimyasal testler, Samsun Anadolu Hastanesi Biyokimya 

Laboratuarında yapılmıĢtır. Kan alma iĢlemi kan alma odasında hemĢireler tarafından 

kontrole geldikleri günün sabahında aç olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Hastaların 

ameliyattan önce ve ameliyattan 1 ay ile 6 ay sonra kanda glukoz, ALT, AST, CRP, 

kreatinin, TSH, kalsiyum, demir ve B12 düzeylerine bakılmıĢtır. Glukoz IV testi 

Hekzokinaz ile enzimatik referans yöntemi ile, ALT ve AST IFCC yöntemi ile, CRP 

partikül yüzeyi geniĢletilmiĢ immünotürbidimetriktest ile, kreatinin modifiye edilmiĢ 

Jaffe yöntemi ile, kalsiyum BAPTA yöntemi ile, TSH ve B12 

Electrochemiluminescence  (ECL) yöntemi ile demir ferrozine ile doğrudan tayin 

yöntemi ile çalıĢılmıĢtır.  

 

3.3.Ġstatistiksel Analiz 

ÇalıĢmadan elde edilen verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler 

sürekli (sayısal) değiĢkenler için dağılıma bağlı olarak ortalama ± standart sapma 

veya minimum ve maksimum olarak tablo halinde verilmiĢtir. Kategorik değiĢkenler 

sayı ve yüzde olarak özetlenmiĢtir (Çelik M. Yusuf, 2020). 

Sayısal değiĢkenlerin normallik durumları; Shapiro-Wilk, Kolmogorov-

Smirnov ve Anderson-Darling testleri ile kontrol edilmiĢtir. Ameliyat öncesi ve 

sonrasında hastalardan elde edilen değer arasındaki istatistiksel farklılıklar; sayısal 

değiĢkenlerin normal dağılım gösterdiği durumlarda Paired test, sayısal 

değiĢkenlerin normal dağılım göstermediği durumlarda ise Wilcoxontest 

kullanılmıĢtır (Çelik M. Yusuf, 2020). 

Ameliyat öncesi, ameliyattan 1’inci ay ve 6’ncı aylar arasındaki istatistiksel 

farklılıklar Friedman (Repeated Measures ANOVA (Non-parametric)) test ile 

değerlendirilmiĢtir. Parametrik olmayan testlerde gruplar arasındaki farklılıklar Durbin-

Conover testi ile değerlendirilmiĢtir. Bağımlı gruplarda kategorik değiĢken 

karĢılaĢtırmalarında, düzeylerin 2x2 olduğu durumlarda Mcnamer test kullanılırken, 

RxC düzeyli tablolarda ise McNemar-Bowker Test kullanılmıĢtır (Çelik M. Yusuf, 

2020). 
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Ġstatistiksel analizler ―Jamovi project (2020), Jamovi (Version 1.8.1) 

[Computer Software] (Retrieved from https://www.jamovi.org), JASP (Version 

0.14.1.0) (Retrieved from https://jasp-stats.org) ve Microsoft Excel programları ile 

yapılmıĢ olup ve istatistik analizlerde önemlilik düzeyi 0,05 (p-value) olarak dikkate 

alınmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jamovi.org/
https://jasp-stats.org/
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4. BULGULAR 

 ÇalıĢmada yaĢ ortalaması 42,2 ± 11,3 yıl olan 27 kadın (%81,8) ve 6 erkek 

(%18,2) olmak üzere toplam 33 hasta vardı. Hastalara ait demografik ve kiĢisel 

özellikler Tablo 4.1’de detaylandırıldı.  

 

Tablo 4. 1. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Demografik Ve Klinik Özellikleri 

BKİ: beden kütle indeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kadın Erkek Toplam 

   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst 

YaĢ (yıl)  40,1 ± 11,1 21-61 52 ± 6,1 44-58 42,2 ± 11,3 21-61  

Boy (cm) 162,7 ± 6,8 150-179 171,8 ± 8,6 160-180 164,3 ± 7,9 150-180 

 n % n % n % 

Eğitim durumu     

Okur-yazar 2 7,4 - - 2 6,1 

Ġlkokul mezunu 6 22,2 2 33,3 8  24,2 

Ortaokul mezunu 5 18,5 2 33,3 7  21,2 

Lise mezunu 4 14,8 1 16,7 5  15,2 

Üniversite mezunu 9 33,3 1 16,7 10  30,3 

Yüksek lisans mezunu 1 3,7 - - 1  3,0 

Meslek     

Ev hanımı 12 44,4 - - 12  36,4 

Serbest meslek 5 18,5 4 66,7 9  27,3 

Memur 2 7,4 - - 2  6,1 

Emekli 1 3,7 2 33,3 3  9,1 

ĠĢçi 4 14,8 - - 4  12,3 

ÇalıĢmıyor 3 11,1 - - 3  8,8 

Medeni durum    

Evli 19 70,4 6 100,0 25  75,8 

Bekar 3 11,1 - - 3  9,1 

BoĢanmıĢ/eĢi vefat etmiĢ 5 18,5 - - 5 15,2 
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Ameliyat öncesi dönemde kadın ve erkek hastaların obeziteye eĢlik eden 

hastalıklarının dağılımı Tablo 4.2'de özetlendi. Diabetes mellitus ve hipertansiyon 

sırası ile 10 (%30,3) ve 9 hasta (%27,3) ile en sık görülen iki hastalık idi. Kadınlarda 

erkeklere kıyasla her iki hastalıkta daha fazla görülmekteydi. Allerji/astım ve 

kalp/damar hastalıkları hastaların %18,2 ve %24,3’ünde tespit edildi. 

Tablo 4. 2. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Obeziteye EĢlik Eden Hastalıklarının 

Dağılımı  

Birden fazla seçenek işaretlenmiştir 

Kadın Erkek Toplam 

n % n % n % 

Hastalık Olmayan 12 44,4 1 16,7 13 39,4 

Hastalık Bulunan 15 55,6 5 83,3 20 60,6 

Diabetes mellitus 3 9,1 7 21,2 10 30,3 

Hipertansiyon  3 9,1 6 18,2 9 27,3 

Kalp ve damar 2 6,1 6 18,2 8 24,3 

Alerji/astım 1 3 5 15,2 6 18,2 

Anemi (Demir/Vitamin B12) 0 0 2 6,1 2 6,1 

Böbrek 1 3 1 3 2 6,1 

Kanser 2 6,1 0 0 2 6,1 

Gastrointestinal  0 0 2 6,1 2 6,1 

Tiroid 0 0 2 6,1 2 6,1 

Ülser/gastrit/reflu 0 0 1 3 1 3 

Göz 1 3 0 0 1 3 
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Tablo 4.3’de kadın ve erkeklerde ameliyat sonrası kilo, BKĠ ve kilo kaybı 

bilgileri özetlendi. Preoperatif ortalama kilo ölçüm değeri erkeklerde 107,2 ± 21,9 kg 

kadınlarda 111,4 ± 19,3 kg idi. Tüm hastaların BKĠ değeri preoperatif 41,1 ± 7,9 

kg/m
2
 olarak hesaplandı. Preoperatif dönemde 110,7 ± 19,5 kg olan vücut ağırlığı 

postoperatif 101,2 ± 18,6 kg olarak ölçüldü. Ameliyat sonrası BKĠ değeri 37,7 ± 7,5 

kg/m
2
 olarak hesaplandı. Ortalama kilo kaybı erkeklerde 9,3 ± 1,4 kg, kadınlarda 9,4 

± 1,9 kg ve kilo değiĢim yüzdesi ortanca değeri kadınlarda ve erkeklerde -8,5 idi. 

 

Tablo 4. 3. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Cinsiyete Göre Ameliyat Öncesi ve Sonrası 

DeğiĢimleri 

BKİ: beden kütle indeksi

DeğiĢkenler 
Kadın Erkek 

  ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst 

Preoperatif vücut ağırlığı (kg) 107,2 ± 21,9 80,0 – 130,0 111,4 ±19,3 79,0 – 146,0 

Postoperatif vücut ağırlığı (kg) 97,8 ± 20,9 71,0 – 119,0 102 ± 18,4 72,0 – 134,0 

Ağırlık kaybı (kg) 9,3 ± 1,4 7,0 – 11,0 9,4 ± 1,9 7,0 – 15,0 

Ağırlık (% değiĢim) -8,8 ± 1,4 -11,3 – -7,5 -8,6 ± 1,6 -12,8 – -5,9 

Preoperatif BKĠ (kg/m
2
) 36,1 ± 5,4 29,4 – 42,5 42,3 ± 7,9 29,4 – 62,3 

Postoperatif BKĠ (kg/m
2
) 32,8 ± 5,4 26 – 39,3 38,7 ± 7,6 26,5 – 57,9 
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Tablo 4.4’de preoperatif dönem uygulanan diyet ve egzersiz çeĢitleri ile diğer 

tanımlayıcı özellikler detaylandırıldı. Hastaların 25’inin (%75,7) ameliyat öncesi 

dönemde herhangi bir diyeti uyguladığı öğrenildi. Kullanılan diyetlerin 20’si (%83,3) 

zayıflamaya yönelikti. Kadınlarda destek ürün kullanma oranı (%51,4) erkeklerden 

(%3,1) daha fazla idi. Farklı diyet kullanımı olarak en sık uygulanan modüler diyet 

idi (23 hasta, %82,1). Diyetle birlikte egzersiz yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi 

sahibi olunan 28 hastanın yarısı (%50), eĢ zamanlı egzersiz yapmakta idi. Uygulanan 

diyet±egzersiz uygulamalarının en sık (%75,0) bir diyetisyen tarafından önerildiği 

gözlemlendi.  Bu uygulamalar ile 19 kadın hastanın (%67,8) ve 4 erkek hastanın 

(%14,3) kilo verdiği öğrenildi.  
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Tablo 4. 4. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Preoperatif Dönemde Uyguladığı Diyet ve 

Egzersizlerin Dağılımı 

 

 

  
Kadın Erkek Toplam 

n % n % n % 

Diyet     
 

 

Uyguladı 22  81,5 3  50,0 25  75,7 

Uygulamadı 3  50,0 5  18,5 8 24,3 

Diyet çeĢidi*     
 

 

Zayıflama  19  70,4 2  33,3 21 84 

Diyabetik 3 11,1 1  16,7 4  16 

Yapılan diyet*     
 

 

Atkins diyeti 1  3,7 0  0 1  3,6 

Karatay diyeti 1  3,7 0  0 1  3,6 

Yüksek proteinli diyet 1  3,7 0  0 1  3,6 

Kan grubuna göre diyet 1  3,7 0  0 1  3,6 

Modüler diyet 19  70,4 4 66,7 23  82,1 

Ġsveç diyeti 1 3,7 0  0 1  3,6 

Kendisi 3  11,1 0  0 3  10,7 

Diyetle egzersiz     
 

 

Uyguladı 13  48,2 1  16,7 14  50,0 

Uygulamadı 11  40,7 3  50,0 14  50,0 

Kilo kaybı       

Var 19  70,4 4  66,7 23  82,1 

Yok  5  18,5 0  0 5 17,9 

Diyet öneren kiĢi*       

Diyetisyen 18  66,7 3  50,3 21  75,0 

TV/medya 1  3,7 0  0 1  3,6 

Sosyal çevre 5  18,5 1  16,7 6  21,4 

Destek ürün kullanma durumu       

Kullanıyor 17  62,9 1  16,7 18  54,5 

Kullanmıyor 10  37,1 5  83,3 15  45,5 

Destek ürün       

Zayıflama çayları 17  62,9 1  16,7 18  100 
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Stunkard beden algısı ölçeğine göre hastalar en sık kendilerini obez olarak 

tanımladılar (%60,6). Hastalar tarafından ameliyat sonrası olmak istedikleri beden 

figürü ve ameliyat sonrası olabileceklerini düĢündükleri beden figürü normal figür 

olarak belirtildi. Beden figür skor dağılımları Tablo 4.5’de verildi.  
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Tablo 4. 5. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Ölçeğin Alt Ayrımı Olan Stunkard Beden Algısı Ölçeğine Göre Dağılımları 

 

 

 

         

Figür 

Normal Hafif ġiĢman Obez 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ameliyat öncesi 

kendini temsil 

ettiği düĢünülen 

görsel 

0 0 2 33,3 2 6,1 10 37,1 1 16,7 11 33,3 17 62,9 3 50 20 74,1 

Ameliyat sonrası 

olmak istenilen 

görsel 

21 77,8 4 66,7 25 75,7 6 22,2 2 33,3 8 24,3 0 0 0 0 0 0 

Ameliyat sonrası 

olabileceği 

düĢünülen görsel 

18 66,7 3 50 21 63,6 9 33,3 3 50,0 12 36,4 0 0 0 0 0 0 
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            Ameliyat öncesi %42,4 olan sigara ve %18,2 olan alkol kullanımı, ameliyat 

sonrası dönemde %12,1 ve %3’e düĢtü. Sigara kullanımındaki azalma önemli idi 

(p=0.002). Ortalama haftalık aktivite süreleri ameliyat öncesi ve sonrası dönemde 

benzer olmakla birlikte (p=0,999), fiziksel aktivite yapma oranının ameliyat sonrası 

dönemde, ameliyat öncesi döneme göre istatistiksel olarak önemli derecede 

%72,7’den %51,5’a düĢtüğü öğrenildi (p=0,039). Günlük ortalama öğün sayısı 

ameliyat öncesi 3.7 ± 1.8 iken ameliyat sonrası 5,2 ± 0,9 olarak gerçekleĢti. Günlük 

tüketilen ortalama su miktarı 1,4 litreden 2,1 litreye yükseldi (Tablo 4.6). Öğün 

sayısı ve tüketilen su miktarındaki artıĢlar önemli idi (p<0,001 ve p<0,001). 
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Tablo 4. 6. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin AlıĢkanlıklarının Ameliyat Öncesi ve 

Sonrası Dönemlerdeki Dağılımı 

   Ameliyat Öncesi Ameliyat Sonrası 
p-değeri 

  n % n % 

Sigara kullanımı  

0,002* 

       Kullanıyor 

Kadın 13 48,2 4 14,8 

Erkek 1 16,7 0 0 

Toplam 14 42,4 4 12,1 

Kullanmıyor 

Kadın 14  51,8 23  85,2 

Erkek 5 83,3 6 100 

Toplam 19 57,6 29 87,9 

Alkol kullanımı  

0,063* 

Kullanıyor 

Kadın 5  18,5 1  3,7 

Erkek 1 16,7 0 0 

Toplam 6 18,2 1 3 

Kullanmıyor 

Kadın 22  81,5 26 96,3 

Erkek 5 83,3 6 100 

Toplam 27 81,8 32 97 

Fiziksel aktivite yapma durumu  

0,039* 

      Yapıyor 

Kadın 19  70,4 13  48,2 

Erkek 5 83,3 4 66,7 

Toplam 24 72,7 17 51,5 

Yapmıyor 

Kadın 8  29,6 14  51,8 

Erkek 1 16,7 2 33,3 

Toplam 9 27,3 16 48,5 

Öğün sayısı  

- 

2 

Kadın 8 29,6 1 3,7 

Erkek 1 16,7 0 0 

Toplam 9 27,3 1 3 

3 

Kadın 8 29,6 0 0 

Erkek 4 66,7 1 16,7 

Toplam 12 36,4 1 3 

4 

Kadın 4 14,8 1 3,7 

Erkek 1 16,7 1 16,7 

Toplam 5 15,2 2 6,1 

5 

Kadın 1 3,7 11 40,7 

Erkek 0 0 3 50,0 

Toplam 1 3 14 42,4 

6 

Kadın 2 7,4 14 51,8 

Erkek 0 0 1 16,7 

Toplam 2 6,1 15 45,5 
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Tablo 4. 6. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin AlıĢkanlıklarının Ameliyat Öncesi 

ve Sonrası Dönemlerdeki Dağılımı (Devamı) 

 

 

7 

 

Kadın 

 

2 

 

7,4 

 

0 

 

0 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 2 6,1 0 0 

8 

Kadın 2 7,4 0 0 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 2 6,1 0 0  

    ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst 

Öğün sayısı 

Kadın 3,8 ± 1,9 2,0 – 8,0 5,4 ± 0,8 2,0 – 6,0 

<0,001** 
Erkek 3,0 ± 0,6 2,0 – 4,0 4,7 ± 1,1 3,0 – 6,0 

Toplam 3,7 ± 1,8 2,0 – 8,0 5,2 ± 0,9 2,0 – 6,0 

Su miktarı (litre) 

Kadın 1,3 ± 0,8 0,2 – 3,0 2,1 ± 0,6 0,6 – 3,0 

<0,001** Erkek 1,9 ± 0,8 1,0 – 3,0 2,2 ± 0,6 1,6 – 3,0 

Toplam 1,4 ± 0,8 0,2 – 3,0 2,1 ± 0,6 0,6 – 3,0 

Haftalık aktivite 

süresi (dk) 

Kadın 222,5 ± 142,4 40,0 – 420,0 219,6 ± 79,6 90,0 – 420,0 

0,999** Erkek 120 40,0 – 270,0 172,5 ± 74,3 120,0 – 225,0 

Toplam 211,1 ± 137,5 [40,0 – 420,0] 213,8 ± 78,2 [90,0 – 420,0] 

p<0,05 önemli ilişki var, p>0,05 önemli ilişki yok      *: Mcnamer test kullanıldı.    **: Wilcoxon test kullanıldı.  
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   Tablo 4.7’de hastaların yemek yeme ve uyku alıĢkanlıklarının ameliyat öncesi 

ve sonrası değiĢimi özetlendi. AtıĢtırma alıĢkanlığı ameliyat öncesi 20 erkek hasta ve 

2 kadın hasta (%6,1) tarafından belirtilirken, ameliyat sonrası sadece 2 erkek (%6,1) 

ve 1 kadın (%3) hasta atıĢtırma alıĢkanlığının devam ettiğini belirtti. AtıĢtırma 

alıĢkanlığındaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (p=0,001). Üzüntülü olma ve 

neĢeli olma anında iĢtahlı olma ile ilgili oranlarda (%60,6 ve %33,3), ameliyat 

sonrası dönemde azalmalar (%6,1 ve %0) olduğu tespit edildi. Kontrolsüz yeme 

ameliyat öncesi 20 hastada (%60,6) varken, ameliyat sonrası sadece bir hasta (%3) 

kontrolsüz yeme alıĢkanlığının devam ettiğini belirtti. Üzüntüde iĢtahlı olma ve 

kontrolsüz yeme alıĢkanlıklarındaki azalmalar istatistiksel olarak önemli idi (p<0,001 

ve p<0,001). 

          Uyku kalitesi ve kesintisi açısından ameliyat etkisi Tablo 4.7’de 

detaylandırıldı. Ameliyat sonrası kadın hastalar %15,1 ve erkek hastalar %42,5 

oranında uyku kalitesinin çok iyi olduğunu ve kadın hastalar %18,2 ve erkek hastalar 

%45,4 oranında son bir ay içerisinde gece uyku kesintisi yaĢamadıklarını belirtti. 

Uyku kalitesindeki ameliyat sonrası artıĢ istatistiksel olarak istatistiksel olarak 

önemli idi (p=0,003).  
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Tablo 4. 7. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Yemek Yeme ve Uyku AlıĢkanlıklarının 

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Dağılımı 

Yeme ve Uyku AlıĢkanlıkları 

Ameliyat Öncesi Ameliyat Sonrası 
p-değeri 

n % n  % 

AtıĢtırma 
 

 
 

 

0,001  

Var 

Kadın  20 74,1 2 7,4 

Erkek 2 33,3 1 16,7 

Toplam 22  66,7 3  9,1 

Yok 

Kadın  6 22,2 18 66,7 

Erkek 3 50,0 3 50,0 

Toplam 9  27,3 21  63,6 

Bazen 

Kadın  1 3,7 7 25,9 

Erkek 1 16,7 2 33,3 

Toplam 2 6,1 9  27,3 

Üzüntüde iĢtah 
 

 
 

 

<0,001 

  

Var 

Kadın  20 74,1 2 7,4 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 20  60,6 2  6,1 

Yok 

Kadın  7 25,9 25 92,6 

Erkek 6 100,0 6 100,0 

Toplam 13  39,4 31  93,9 

Bazen 

Kadın  0 0 0 0 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 0  0 0  0 

NeĢeliyken iĢtah 
 

 
 

 

N/A 

  

Var 

Kadın  11 40,7 0 0 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 11  33,3 0  0 

Yok 

Kadın  13 48,2 26 96,3 

Erkek 5 83,3 6 100,0 

Toplam 18  54,5 32  97 

Bazen 

Kadın  3 11,1 1 3,7 

Erkek 1 16,7 0 0 

Toplam 4  12,1 1  3 
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Tablo 4.7. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Yemek Yeme ve Uyku AlıĢkanlıklarının 

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Dağılımı (Devamı) 

Kontrolsüz yeme 
 

 
 

 

<0,001 

  

Var 

Kadın  17 62,9 1 3,7 

Erkek 3 50,0 0 0 

Toplam 20  60,6 1 3 

Yok 

Kadın  10  37,1 26 96,3 

Erkek 3 50,0 6 100,0 

Toplam 13  39,4 32 97 

Bazen 

Kadın  0  0 0 0 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 0 0 0 0 

Uyku kalitesi 
 

 
 

 

0,003 

  

            Çok iyi 

Kadın  6  22,2 14  51,8 

Erkek 4 66,7 5 83,3 

Toplam 10  30,3 19  57,6 

Oldukça iyi 

Kadın  3  11,1 8  29,6 

Erkek 0 0 1 16,7 

Toplam 3  9,1 9  27,3 

    Oldukça kötü 

Kadın  11  40,7 3  11,1 

Erkek 2 33,3 0 0 

Toplam 13  39,4 3 9,1 

    Çok kötü 

Kadın  7  25,9 2  7,4 

Erkek 0 0 0 0 

Toplam 7  21,2 2  6,1 

Uyku kesintisi 
 

 
 

 

N/A 

  

Geçen ay boyunca hiç 

Kadın  14 51,8 15 55,6 

Erkek 4  66,7 6  100,0 

Toplam 18  54,5 21  63,6 

Haftada birden az 

Kadın  1 16,7 0 0 

Erkek 1 3,7 7 25,9 

Toplam 2  6,1 7  21,2 

Haftada bir veya iki kez 

Kadın  0 0 0 0 

Erkek 3  11,1 5  18,5 

Toplam 3  9,1 5 15,2 

Haftada üç veya daha 

fazla 

Kadın  9  33,3 0 0 

Erkek 1 16,7 0 0 

Toplam 10  30,3 0 0  

McNemar-Bowker Test kullanıldı. 
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Kadınlarda sosyal çevre (aile, arkadaĢ, vb) (%74,1) ve ameliyat olan kiĢiler 

(%81,5), erkeklerde sosyal çevre (%83,3) ve doktor (%66,7) cerrahi tedavi ile ilgili 

en sık baĢvurulan kaynaklar olarak tespit edildi (Tablo 4.8). 

Tablo 4. 8. AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Ameliyat Hakkında Bilgi Edinme 

Kaynaklarının Dağılımı 

Kadın Erkek Toplam 

n % n % n % 

Sosyal Çevre (Aile, arkadaĢ vb) 20 74,1 5 83,3 25 75,8 

Ameliyat olan kiĢiler ile görüĢme  22 81,5 1 16,7 23 69,7 

Doktor ile görüĢme 16 59,3 4 66,7 20 60,6 

Sosyal medya (Televizyon, internet, 

gazete, dergi) üzerinden bilgi edinme 
19 70,4 1 16,7 20 60,6 

Diyetisyen ile görüĢme 2 7,4 1 16,7 3 9,1 

*Birden çok seçenek işaretlenmiştir
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      Tablo 4.9’da araĢtırmaya dahil edilen kadın ve erkek hastaların laboratuvar 

parametrelerinin ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 

6’ıncı ay değiĢimi özetlendi. Kadınlarda glukoz, ALT, kreatinin ve CRP ameliyat 

öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değerleri arasında 

istatistiksel olarak önemli fark tespit edildi (tablo 4.9; sırasıyla p<0,001, p=0,010, 

p<0,001 ve p=0,012). Buna göre: 

- Ameliyat öncesi glukoz değeri, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 

6’ncı aydaki glukoz değerine göre ameliyat sonrası 1’inci aydaki glukoz 

değeri ise ameliyat sonrası 6’ncı aydaki glukoz değerine göre önemli düzeyde 

daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p=0,029, p<0,001 ve p<0,001). 

- Ameliyat öncesi ALT değeri, ameliyat sonrası 1’inci ve 6’ncı aydaki ALT 

değerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; 

sırasıyla p=0,043 ve p=0,002). 

- Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1’inci aydaki kreatinin değeri, ameliyat 

sonrası 6’ncı aydaki kreatinin değerine göre istatistiksel olarak önemli 

düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p<0,001 ve p<0,001). 

- Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1’inci aydaki CRP değeri, ameliyat 

sonrası 6’ncı aydaki CRP değerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde 

daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p=0,003 ve p=0,021). 

Diğer karĢılaĢtırmalar incelendiğinde kadın hastaların AST, Ca, Fe, TSH ve B12 

ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değiĢimi 

istatistiksel olarak önemli değildi (tablo 4.9; her biri için p>0,05). 

 

Erkek hastalarda ise glukoz, ALT, kreatinin ve TSH ameliyat öncesi, ameliyat 

sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değerleri arasında istatistiksel olarak 

önemli fark tespit edildi (tablo 4.9; sırasıyla p=0,016, p=0,006, p=0,011 ve p=0,042). 

Buna göre: 

- Ameliyat öncesi glukoz değeri, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 

6’ncı aydaki glukoz değerine göre; ameliyat sonrası 1’inci aydaki glukoz 

değeri ise ameliyat sonrası 6’ncı aydaki glukoz değerine göre istatistiksel 

olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p=0,038, p<0,001 

ve p=0,038). 
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- Ameliyat öncesi ALT değeri, ameliyat sonrası 1’inci  ay ve ameliyat sonrası 

6’ncı aydaki ALT değerine göre; ameliyat sonrası 1’inci aydaki ALT değeri 

ise ameliyat sonrası 6’ncı aydaki ALT değerine göre istatistiksel olarak 

önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p=0,018, p<0,001 ve 

p<0,001). 

- Ameliyat öncesi kreatinin değeri, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat 

sonrası 6’ncı aydaki kreatinin değerine göre; ameliyat sonrası 1’inci aydaki 

Kreatinin değeri ise ameliyat sonrası 6’ncı aydaki kreatinin değerine göre 

istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla 

p=0,018, p<0,001 ve p<0,001). 

- Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1’inci aydaki TSH değeri, ameliyat 

sonrası 6’ncı aydaki TSH değerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde 

daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p=0,012 ve p=0,023). 

Diğer karĢılaĢtırmalar incelendiğinde erkek hastaların AST, CRP, Ca, Fe ve B12 

ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değiĢimi 

istatistiksel olarak önemli değildi (tablo 4,9; her biri için p>0,05). 
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Tablo 4. 9. AraĢtırmaya Katılan Kadın ve Erkek Bireylerin Laboratuvar Parametrelerinin Ameliyat Öncesi ve Ameliyattan 1 ile 6 Ay Sonrası 

KarĢılaĢtırması 

  Kadın (n=27) 

χ² p* 

Erkek (n=6) 

χ² p* 
  

Ameliyat öncesi Ameliyattan 1 ay sonra Ameliyattan 6 ay sonra Ameliyat öncesi Ameliyattan 1 ay sonra Ameliyattan 6 ay sonra 

  ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst 

Glukoz (Açlık) 118,3 ± 39,5 90,0 – 281,0 105,3 ± 26,6 81,0 – 222,0 93,8 ± 11,4 78,0 – 122,0 34,491 <0,001 170,0 ± 111,2 83,0 – 360,0 117,0 ± 33,8 76,0 – 160,0 98,8 ± 15,0 81,0 – 121,0 8,333 0,016 

ALT 21,9 ± 8,5 11,0 – 41,0 20,8 ± 13,6 10,0 – 77,4 17,9 ± 6,6 10,0 – 41,0 9,245 0,010 36,5 ± 14,5 22,0 – 64,0 24,3 ± 10,9 12,0 – 39,0 19,2 ± 7,3 10,0 – 31,0 
10,33

3 
0,006 

AST 22,4 ± 7,4 14,0 – 37,0 19,2 ± 11,0 11,0 – 62,5 17,5 ± 8,0 11,0 – 52,0 4,000 0,135 24,0 ± 9,9 17,0 – 31,0 21,5 ± 6,5 12,0 – 29,0 18,3 ± 5,3 11,0 – 25,0 3,174 0,156 

Kreatinin 0,7 ± 0,1 0,5 – 1,1 0,7 ± 0,2 0,4 – 1,3 0,6 ± 0,1 0,4 – 0,9 22,977 <0,001 0,9 ± 0,1 0,8 – 1,2 0,9 ± 0,2 0,7 – 1,2 0,7 ± 0,2 0,4 – 0,8 9,091 0,011 

CRP 1,0 ± 1,2 0,1 – 5,6 0,9 ± 1,0 0,1 – 4,6 0,5 ± 0,4 0,1 – 2,2 8,778 0,012 0,4 ± 0,2 0,1 – 0,6 2,1 ± 2,9 0,3 – 7,2 1,0 ± 1,5 0,3 – 4,2 1,200 0,549 

Kalsiyum 9,8 ± 0,5 9,4 – 10,4 9,4 ± 0,3 8,9 – 10,1 9,3 ± 0,5 8,5 – 10,6 5,600 0,061 9,6 ± 0,4 9,1 – 9,9 9,5 ± 0,7 8,6 – 10,4 9,6 ± 0,5 8,9 – 10,2 1,273 0,529 

Demir 73,3 ± 37,1 43,0 – 136,0 81,9 ± 32,6 43,0 – 146,0 82,8 ± 18,9 55,0 – 132,0 3,333 0,189 55,8 ± 33,7 32,0 – 79,6 99,0 ± 10,1 90,0 – 112,0 81,3 ± 23,1 48,0 – 110,0 4,000 0,135 

TSH 2,3 ± 1,4 0,0 – 6,5 2,1 ± 1,5 0,0 – 7,2 1,8 ± 1,0 0,7 – 4,6 5,200 0,074 1,5 ± 0,8 0,4 – 2,6 1,1 ± 0,6 0,2 – 2,1 0,9 ± 0,6 0,2 – 1,8 6,333 0,042 

Vitamin B12 480,1 ± 86,7 412,8 – 627,0 492,5 ± 136,4 262,8 – 770,9 512,7 ± 159,8 256,7 – 842,8 1,200 0,549 629,2 ± 292,4 422,5 – 836,0 542,4 ± 280,0 215,0 – 995,6 560,0 ± 257,4 298,0 – 981,2 4,000 0,135 

*. Friedman (Repeated Measures ANOVA (Non-parametric)) 
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Tablo 4.10’da araĢtırmaya dahil edilen tüm hastaların laboratuvar 

parametrelerinin ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 

6’ıncı ay değiĢimi özetlendi. Glukoz, ALT, AST, kreatinin, CRP ve TSH ameliyat 

öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değerleri arasında 

istatistiksel olarak önemli fark tespit edildi (tablo 4.10; sırasıyla p<0,001, p<0,001, 

p=0,026, p<0,001, p=0,010 ve p=0,010). Buna göre: 

- Ameliyat öncesi glukoz ve ALT değeri, ameliyat sonrası 1’inci ay ve 

ameliyat sonrası 6’ncı aydaki glukoz ve ALT değerine göre; ameliyat sonrası 

1’inci ay glukoz ve ALT değeri ise ameliyat sonrası 6’ncı aydaki glukoz ve 

ALT değerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 

4.11; sırasıyla p=0,003, p<0,001 ve p<0,001; p=0,013, p<0,001 ve p=0,038). 

- Ameliyat öncesi AST ve TSH değeri, ameliyat sonrası 6’ncı aydaki AST ve 

TSH değerine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 

4.11; sırasıyla p=0,004 ve p=0,002). 

- Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1’inci aydaki kreatinin ve CRP değeri, 

ameliyat sonrası 6’ncı aydaki kreatinin ve CRP değerine göre istatistiksel 

olarak önemli düzeyde daha yüksekti (tablo 4.11; sırasıyla p<0,001 ve 

p<0,001). 

Diğer karĢılaĢtırmalar incelendiğinde erkek hastaların Ca, Fe ve B12 ameliyat öncesi, 

ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ıncı ay değiĢimi istatistiksel olarak 

önemli değildi (tablo 4.11; her biri için p>0,05). 

Tablo 4. 10. AraĢtırmaya Katılan Tüm Bireylerin Laboratuvar Parametrelerinin 

Ameliyat Öncesi ve Ameliyattan 1 ile 6 Ay Sonrası KarĢılaĢtırması 

  Tüm Hastalar 

χ² p*   Ameliyat öncesi Ameliyattan 1 ay sonra Ameliyattan 6 ay sonra 

   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst   ± ss Alt - Üst 

Glukoz 

(Açlık)  
127,7 ± 60,1 83,0 – 360,0 107,4 ± 27,8 76,0 – 222,0 94,7 ± 12,0 78,0 – 122,0 42,277 <0,001 

ALT 24,6 ± 11,1 11,0 – 64,0 21,4 ± 13,1 10,0 – 77,4 18,1 ± 6,6 10,0 – 41,0 16,836 <0,001 

AST 22,7 ± 7,4 14,0 – 37,0 19,8 ± 10,1 11,0 – 62,5 17,7 ± 7,5 11,0 – 52,0 7,280 0,026 

Kreatinin 0,8 ± 0,2 0,5 – 1,2 0,8 ± 0,2 0,4 – 1,3 0,6 ± 0,2 0,4 – 0,9 30,889 <0,001 

CRP 0,9 ± 1,1 0,1 – 5,6 1,2 ± 1,5 0,1 – 7,2 0,6 ± 0,7 0,1 – 4,2 9,264 0,010 

Kalsiyum 9,8 ± 0,4 9,1 – 10,4 9,5 ± 0,4 8,6 – 10,4 9,4 ± 0,5 8,5 – 10,6 3,714 0,156 

Demir 68,3 ± 34,3 32,0 – 136,0 86,2 ± 29,3 43,0 – 146,0 82,5 ± 19,3 48,0 – 132,0 5,304 0,070 

TSH 2,1 ± 1,4 0,0 – 6,5 1,9 ± 1,4 0,0 – 7,2 1,7 ± 1,0 0,2 – 4,6 9,294 0,010 

Vitamin B12 522,7 ± 156,7 412,8 – 836,0 504,9 ± 176,9 215,0 – 995,6 521,3 ± 177,3 256,7 – 981,2 0,087 0,957 

*. Friedman (Repeated Measures ANOVA (Non-parametric)) 
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Tablo 4. 11.AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Laboratuvar Parametrelerinin Ameliyat 

Öncesi ve Ameliyattan 1 ile 6 Ay Sonrasının Ġkili Olarak KarĢılaĢtırmaları 

 

      Kadın Erkek Toplam 

      Statistic p Statistic p Statistic p 

Glukoz                 

Ameliyat öncesi - 1. ay 2,243 0,029 2,384 0,038 3,056 0,003 

Ameliyat öncesi - 6. ay 9,194 <0,001 4,767 <0,001 10,390 <0,001 

1. ay - 6. ay 6,952 <0,001 2,384 0,038 7,334 <0,001 

ALT 
      

  

Ameliyat öncesi - 1. ay 2,079 0,043 2,828 0,018 2,556 0,013 

Ameliyat öncesi - 6. ay 3,234 0,002 7,778 <0,001 4,675 <0,001 

1. ay - 6. ay 1,155 0,253 4,950 <0,001 2,118 0,038 

Kreatinin               

Ameliyat öncesi - 1. ay 0,813 0,420 2,795 0,019 1701 0,094 

Ameliyat öncesi - 6. ay 5,894 <0,001 5,590 <0,001 7,370 <0,001 

1. ay - 6. ay 5,081 <0,001 2,795 0,019 5,669 <0,001 

CRP 
      

    

Ameliyat öncesi - 1. ay 0,745 0,461 - - 0,417 0,679 

Ameliyat öncesi - 6. ay 3,166 0,003 - - 3084 0,004 

1. ay - 6. ay 2,421 0,021 - - 2668 0,011 

TSH                 

Ameliyat öncesi - 1. ay - - 0,383 0,709 1,525 0,133 

Ameliyat öncesi - 6. ay - - 3,068 0,012 3,258 0,002 

1. ay - 6. ay - - 2,684 0,023 1,733 0,088 
Durbin-Conover test. 
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                Tablo 4.12’de Bireylere ait Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve 

DavranıĢ Tutumu Ölçeği ve alt boyutlarının ameliyat öncesi ve sonrası değiĢimi yer 

almaktadır. Kadınlarda, erkeklerde ve toplam bireylerde Beslenme ve DavranıĢ 

Tutumu Ölçeğinin ameliyat sonrası skoru, ameliyat öncesi skordan önemli bir 

farklılık göstermedi (tablo 4.12; sırasaıyla p=0,095, p=0,613, p=0,750). Erkek 

bireylerde ameliyat sonrası önerilere uzun süreli uyum ameliyat sonrası skoru, 

ameliyat öncesi skordan istatistiksel olarak önemli düzeyde daha yüksekti (p=0,019).  

Alt boyut faktörleri olan ameliyat sonrası önerilere kısa süreli uyum, vücut ağırlığı-

diyet ve egzersiz iliĢkisi, ameliyat-diyet-egzersiz iliĢkisi, ameliyat sonrası önerilere 

uzun süreli uyum ve ameliyattan vücut ağırlık kaybı beklentisi skorları da her iki 

dönem için istatistiksel olarak önemli bir değiĢim göstermedi (her biri için p>0,05). 
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Tablo 4. 12. AraĢtırmaya Katılan Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve DavranıĢ Tutumu Ölçeğinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası DeğiĢimi 

 

Kadın  

t p 

Erkek 

t* p* 

Toplam 

t p 
Ameliyat Öncesi Ameliyat Sonrası Ameliyat Öncesi Ameliyat Sonrası Ameliyat Öncesi Ameliyat Sonrası 

  ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst   ± ss Alt-Üst 

Ölçek puanı 72,89 ± 10,42 43,06 – 88,89 73,61 ± 7,59 47,22 – 81,94 -0,512 0,613 67,13 ± 12,29 51,39 – 79,17 61,57 ± 12,72 43,06 – 77,78 2,052 0,095 71,84 ± 10,81 43,06- 88,89 71,42 ± 9,71 43,06- 81,94 0,322 0,750 

Ameliyat sonrası 

önerilere kısa süreli 

uyum 

89,26 ± 13,99 50 – 100 86,67 ± 12,01 55 – 100 0,933 0,359 84,17 ± 16,56 60 – 100 72,5 ± 20,19 55 – 100 2,360 0,065 88,33 ± 14,34 50,00- 100,00 84,09 ± 14,55 55,00- 100,00 1,703 0,098 

Vücut ağırlığı-diyet 

ve egzersiz iliĢkisi 
78,24 ± 21,75 25 – 100 78,24 ± 18,62 37,5 – 100 0,001 0,999 72,92 ± 22,59 50 – 100 63,54 ± 19,13 31,25 – 81,25 1,307 0,248 77,27 ± 21,64 25,00- 100,00 75,57 ± 19,29 31,25- 100,00 0,851 0,401 

Ameliyat-diyet-

egzersiz iliĢkisi 
60,49 ± 18,86 16,67 – 100 64,51 ± 17,08 25 – 91,67 -1,099 0,282 43,06 ± 15,29 25 – 66,67 45,83 ± 24,01 16,67 – 75 -0,500 0,638 57,32 ± 19,29 16,67- 100 61,11 ± 19,51 16,67- 91,67 -1,213 0,234 

Ameliyat sonrası 

önerilere uzun 

süreli uyum 

42,59 ± 19,66 0 – 66,67 48,46 ± 16,02 16,67 – 75 -2,500 0,019 48,61 ± 17,81 25 – 66,67 41,67 ± 10,54 25 – 50 2,076 0,093 43,69 ± 19,21 0- 66,67 47,22 ± 15,26 16,67- 75 -1,624 0,114 

Ameliyattan vücut 

ağırlık kaybı 

beklentisi 

81,17 ± 18,29 50 – 100 79,94 ± 12,29 58,33 – 100 0,425 0,675 73,61 ± 22 50 – 100 76,39 ± 11,08 58,33 – 91,67 -0,376 0,741 79,8 ± 18,87 50,00- 100,00 79,29 ± 11,99 58,33- 100 0,185 0,855 

Bağımlı örneklemler için student t test kullanıldı. 

*Wilcoxon test kullanıldı.
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5. TARTIġMA

AĢırı kilo ve obezite, 2012 yılında önde gelen ölüm nedeni olan 

kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve bazı 

kanserler gibi bulaĢıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir (Marrero and Adashi, 2015). Beden kütle indeksi 

arttığında bu bulaĢıcı olmayan hastalıklar için risk artar. Gelecekteki bu risklere ek 

olarak, obez çocuklar nefes alma güçlükleri, daha büyük kırık riski ve hipertansiyon 

sorunu yaĢayabilir ve kardiyovasküler hastalık, insülin direnci ve psikolojik etkilerin 

erken belirteçlerine sahip olabilirler (DSÖ, 2020). 

Bu çalıĢmada ameliyat sonrası hastaların ağırlık kaybı gözlemlendiğinde 

birinci ayın sonunda literatüre eĢdeğer bir ağırlık kaybı olduğu gösterilmiĢtir. 

Hastaların ameliyattan bir ay sonraki ağırlık kayıpları Ramos ve arkadaĢları (2006) 

'na göre %11,1, Alamo ve arkadaĢları (2006) 'na göre % 10,9, Nassif ve arkadaĢları 

(2009) 'na göre %11,8,  Arazaki ve ark. (2001)'ye göre % 7,96, Lima ve arkadaĢları 

(2002)'na göre %10,8 ve Garrido ve arkadaĢları (2000)'na göre % 9,1’dir. Bu 

çalıĢmada da bir ay sonunda ortalama %8,5 kilo kaybı görülmüĢtür (Tablo 4.3). 

BKĠ, ayaktan takip edilen hastaların önemli bir klinik durum öngörücüsüdür. 

Ramos ve arkadaĢları (2006) cerrahi tedavi ile 30 hastanın BKĠ'sinin ne kadar 

iyileĢtiğini bildirmiĢtir. Ortalama preoperatif indeks 48,4 kg/ m² iken bir ay içerisinde 

yaklaĢık % 11,2'lik bir azalma ile 43 kg/ m²'ye düĢmüĢtür. Alamo ve arkadaĢları 
(2006)

ayrıca BKĠ iyileĢmelerini ölçmek için 30 hasta izlemiĢtir. Ameliyat öncesi ortalama 

BKĠ 41,2 kg/ m² iken ameliyattan bir ay sonra yaklaĢık % 11,2'lik azalma ile 36,6 

kg/m² olmuĢtur. Carvalho ve arkadaĢları (2007) karĢılaĢtırılabilir bir çalıĢmada, 

ameliyat öncesi 49 kg/ m² ve ameliyattan bir ay sonra 43,5 kg/ m² ortalama BKĠ 

izlemiĢtir (% 11,3'lük bir azalma vardı) ve baĢka bir çalıĢmada (Garcia and Lobo 

2014),  BKĠ ameliyattan bir ay sonra 46,3 kg/ m²'den 41,9 kg/ m²'ye düĢmüĢtür 

(Azalma yaklaĢık % 9,5 olmuĢtur). Bu çalıĢmada ise, ameliyat öncesi BKĠ ortalama 

41,1 kg/m²  iken bir ay sonunda % 8,3’lük bir azalmayla 37,7 kg/ m² olduğu 

görülmüĢtür (Tablo 4.3). 

Sigara ve obezite, kardiyovasküler hastalıkların bağımsız risk faktörleridir 

(Teo et al., 2006). Nikotin bilinen bir metabolik uyarıcı olmasına rağmen, ağır sigara 

içenler hafif veya sigara içmeyenlere göre daha fazla vücut ağırlığına sahip olma 

eğilimindedir (Chiolero et al., 2008). BaĢarılı bir bariatrik cerrahinin hastaların 
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yaĢam kalitesini iyileĢtirdiği bilinmektedir (Major et al., 2015) ve bunun da 

araĢtırmacıları sağlıkla ilgili bilinçlerini ve sigara içmek gibi zararlı alıĢkanlıklarını 

değiĢtirdiği sonucuna götürebileceği düĢünülmüĢtür (Piotr K. Kowalewski, M.D. et 

al., 2018).  

Bu çalıĢmada sigara içen kadınların oranı %48,2’den ameliyat sonrası 

%14,8’e, erkeklerin oranı ise %16,7’den ameliyat sonrası %0’a düĢmüĢtür (Tablo 

4.6, p<0,05).  Yapılan bir çalıĢmada ameliyat sonrası sigara içme prevalansı % 16.6 

iken ve hastaların % 44.2'si hiç sigara içmemiĢtir. Ameliyattan önce sigarayı 

bırakmıĢ (yakın zamanda veya eski sigara içen) hastaların yüzde 19'u ameliyattan 

sonra sigara içmeye devam etmiĢtir. Ameliyattan önce sigara içen veya yakın 

zamanda sigara içen hastaların % 15'i ameliyattan sonra bırakmıĢtır (Wolvers et al., 

2020). Alkol tüketimine bakıldığında ise bu çalıĢmada tüm hastalarda ameliyat 

öncesi olan tüketim % 18,2’den ameliyat sonrası % 3 olacak Ģekilde azalma 

göstermiĢtir (Tablo 4.6, p>0,05). ġiddetli obezitesi olan yetiĢkinlerin üzerinde yapılan 

gözlemsel prospektif bir çalıĢma da, hem laparoskopik gastrik bypass hem de 

laparoskopik gastrik banttan sonraki 7 yıl içinde düzenli alkol içme prevalansının iki 

katına çıktığı görülmüĢtür. Buna karĢılık, alkol alıĢkanlığı prevalansı gastrik 

bypasstan sonra zaman içinde önemli ölçüde artmıĢ, ameliyat öncesi yaklaĢık % 7 

iken 7. yılda % 16'ya yükseldiği görülmüĢtür (Wendy C. King et al., 2017). 

Egzersiz yapmak obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkları önlemekte büyük 

öneme sahip olmanın yanında bu hastalıkların neden olduğu mortalite olasılığını da 

düĢürür (Warburton, Nicol, and Bredin, 2006). Fiziksel aktivite, kilo kaybını 

artırmak, ideal vücut ağırlığını korumak ve kilo alımını önlemek için kilo yönetimi 

programlarının hayati bir parçasıdır (Amundsen, Strømmen, and Martins, 2017). 

Bariatrik cerrahiden önce ve sonra egzersiz yapan bireylerde daha çok zayıflama ve 

yaĢam kalitelerinde belirgin bir artıĢ olduğu gözlenmektedir (Warburton, Nicol, and 

Bredin, 2006; Smith et al., 2014). Cerrahi uygulamadan sonra daha az enerji 

alımından kaynaklı kaslardan yakım görülmektedir. Vücudumuzda yağsız kütleyi 

sabit tutmak, insülin duyarlılığı gibi riskli durumları iyileĢtirmek için Bariatrik 

cerrahi öncesi egzersiz yapmaları ve sonra da fiziksel aktivitelerini sürdürmeleri 

büyük önem arz etmektedir (Daniels et al., 2018; Hassannejad et al., 2017). 

Bu çalıĢmada ameliyat öncesi fiziksel aktivite yapanların temsil ettiği % 

72,7’lik oran ameliyat sonrası % 51,5’e düĢmüĢtür (Tablo 4.6, p>0,05). Ameliyat 

sonrası fiziksel aktivite yapan erkeklerin oranı (%66,7) kadınlardan (%48,2) daha 
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fazla azalma göstermiĢtir. Haftalık aktivite sürelerinde önemli bir farklılık 

gözlenmemiĢtir. Bariatrik cerrahi sonrası fiziksel aktivitedeki değiĢimi ölçmek için 

yapılan bir çalıĢmada, ameliyattan sonra çok az değiĢiklik olmakla birlikte ameliyat 

öncesi gibi günün büyük bir kısmının hareketsiz geçtiği bildirilmiĢtir. Bariatrik 

cerrahi adaylarının çoğunluğunun fiziksel olarak aktif olmadıkları ve ameliyat 

sonrası subjektif veya objektif olarak ölçülen fiziksel aktivitede de önemli bir 

değiĢiklik olmadığı belirtilmiĢtir (Afshar et al., 2016). 

Bariatrik cerrahi sonrası mide kapasitelerinden dolayı hastaların öğün 

sayısında artıĢ olmaktadır. Öğün sıklığını artırmak doğal bir telafi edici tepki olabilir, 

ancak obezite cerrahisinden sonra ortaya çıkan hoĢ olmayan yemek sonrası fizyolojik 

sinyalleri kontrol etmek için koĢullu öğrenilmiĢ bir davranıĢ da olabileceği 

düĢünülmektedir (Al-najim, Docherty, and Roux, 2021).  

Yapılan bu çalıĢmada günlük öğün sayısının ortalama 3,7’den 5,2’ye 

yükseldiği görülmüĢtür (Tablo 4.6, p<0,05). Erkeklerde ameliyat öncesi günlük öğün 

sayısı en çok 3 öğün/gün (%66,7) olarak belirtilirken, kadınlarda 2 ve 3 öğün/gün 

(%29,6) olarak belirtilmiĢtir. Ameliyat sonrasında ise öğün sayısı kadınlar en çok 6 

öğün/gün (%51,8) ve erkeklerde en çok 5 öğün/gün (%50,0) olmuĢtur. Ameliyat 

öncesi ve sonrasında öğün sayılarındaki artıĢ bakımından istatistiksel anlamda 

önemli fark bulunmuĢtur (p<0,001). Bir çalıĢmada RYGB’den beĢ yıl sonra, hastalar 

daha küçük ve daha sık yemek yemeyi içeren yeni yeme alıĢkanlıklarını öğrenmek 

için ilk yıl boyunca bir 'öğrenme' aĢamasından geçtiklerini anlatmıĢlardır (Nemcová 

et al., 2017). Yine yapılan baĢka bir çalıĢmada, RYGB sonrası hastalar, sözlü rapor 

kullanılarak yemek kalıplarını değerlendirmek için 2 yıl boyunca takip 

edilmiĢtir. Günlük öğün sayısının ameliyat öncesi 4,9 öğün/günden operasyondan 1 

yıl sonra 5,8 öğün/güne önemli ölçüde arttığı ve operasyondan 2 yıl sonra baĢlangıç 

sayısına (5.4 öğün/gün) geri döndüğü bildirilmiĢtir (Laurenius et al., 2012). 

Yapılan bir çalıĢmada, bariatrik cerrahiden sonra, özellikle RYGB'den sonra 

ve SG'den sonra daha az oranda oral hidrasyonun önemli ölçüde azaldığı 

gösterilmiĢtir (Vinolas et al., 2019). Oral hidrasyonun bu azalmasında çeĢitli 

mekanizmalar rol oynayabilir. Her Ģeyden önce, RYGB'den sonra mide hacminin, 

sıvı tüketimini açıkça etkileyebileceğinden daha hızlı bir mide dolgunluk hissine yol 

açan bağırsak hormonu salgılanmasındaki değiĢikliklerle dramatik bir Ģekilde 

azalması dikkat çekicidir (Valderas et al., 2010).  
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Bu çalıĢmada ameliyat öncesi günlük 1,4 litre olan su tüketimi ameliyat 

sonrasında 2 litre olmuĢtur (Tablo 4.6, p<0,05). Kadınlarda 1,3 ± 0,8 litreden 2,1 ± 

0,6 litreye, erkeklerde ise ameliyat öncesi ortalama 1,9 ± 0,8 litreden ameliyat sonrası 

2,2 ± 0,6 litreye yükselmiĢtir. Aman ve arkadaĢları (Aman et al., 2016) 36,042 

hastadan oluĢan bir kohortta bariatrik cerrahiden sonraki 30 gün içinde erken 

hastaneye yeniden yatıĢ üzerinde çalıĢmıĢtır. Dehidrasyon, bulantı/kusma (% 12,95) 

ve karın ağrısı (% 11,75) sonrasında üçüncü tekrar baĢvuru nedeni (% 10,54) olduğu 

görülmüĢtür. 

Bariatrik cerrahi geçirmiĢ bireylerin iĢtah kontrolü ve yeme bağımlılıklarının 

incelendiği bir araĢtırmada, bireylerin özellikle olumsuz duygu ve durumlarda yeme 

isteğini kontrol etmede zorlandıkları ve bunun birçok parametre ile iliĢkili olduğu 

belirlenmiĢtir. Bariatrik cerrahi sonrası kadınların erkeklere kıyasla daha fazla besin 

isteği duydukları sonucuna ulaĢmıĢlardır (Müftüoğlu ve KüçükağdaĢ, 2019).  

Bu çalıĢmada hastaların öğün aralarında atıĢtırma alıĢkanlıkları 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak önemli fark bulunmuĢtur. AtıĢtırma alıĢkanlığı 

olanların oranı kadınlar da %74,1’den %7,4’e ve erkeklerde %33,3’ten %16,7’ye 

düĢmüĢtür. Ameliyat öncesi ve sonrasında üzüntülü olma durumundaki iĢtah 

değiĢimi karĢılaĢtırıldığında da istatistiksel olarak önemli fark bulunmuĢtur. 

Üzüntülüyken iĢtah artıĢı olan kadınların oranı %74,1’den %7,4’e düĢerken 

erkeklerde değiĢim gözlenmemiĢtir  (Tablo 4.7, p<0,05). 

Uyku süresinin azalması fazla kiloya sebep olabilecek ghrelin ve leptin 

düzeylerinin yüksek veya düĢük olması gibi bazı hormonal değiĢimlere yol 

açmaktadır. Kronik olarak azalan uyku zamanı da yeme isteğini artırarak daha fazla 

porsiyonlar tüketilmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda aĢırı kiloda uyku 

dengesini olumsuz yönde etkileyebilen fiziki veya ruhsal sorunlara zemin 

oluĢturabilir. Cerrahi kilo kaybı, daha uzun uyku süresi ile bağlantılı olarak uyku 

kalitesinde oldukça önemli bir iyileĢmeye neden olmaktadır (Toor, Kim, and 

Buffington, 2012). 

Bu çalıĢmada hastalar ameliyat sonrası % 57,6 oranında uyku kalitesinin çok 

iyi olduğunu ve % 63,6 oranında son bir ay içerisinde gece uyku kesintisi 

yaĢamadıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo 4.7, p<0,05). Uyku kalitesinde ameliyat sonrası 

istatistiksel olarak önemli artıĢ olmuĢtur. Yakın zamanda yapılmıĢ olan bir sistematik 

derleme ve meta-analizde Buchwald ve arkadaĢları (2004) diyabet, hiperlipidemi, 



 

52 
 

hipertansiyon ve obstrüktif uyku apnesinin ameliyat öncesi bu durumları olan 

hastaların yarısından fazlasında düzeldiğini bildirmiĢlerdir.  

Yüksek seyreden glukoz, insülin ve leptin seviyeleri obezitede ortaya çıkan 

metabolik bozukluklar arasındadır. Son çalıĢmalar, obeziteyi inflamatuar süreçle 

iliĢkilendirmiĢtir; obez bireylerin adipositlerinin daha fazla yağ birikimine neden 

olduğu ve bunun sonucunda adipokinler olarak bilinen inflamatuar faktörlerin 

örneğin tümör nekroz faktörü alfa (TNF-a), interlökin-6 (IL-6), C-reaktif protein 

(CRP) ve plazminojen aktivatör inhibitörü-1 (PAI-1)'nün serbest bırakıldığını 

göstermektedir. Bu sitokinler hipotalamus üzerinde etki eder ve adrenal korteks 

tarafından kortizon salgılanmasını destekleyen adrenokortikotropik hormonu 

(ACTH) serbest bırakır ve dolayısıyla lipoliz, proteoliz, glukoneogenezi ve sonuç 

olarak glukoz intoleransı ve hiperinsülinemiyi uyarır (Hermsdorff and Monteiro, 

2004).  

Bu çalıĢmada hastaların ameliyat öncesi kan glukoz değerleri 127,7 ± 60,1 

mg/dL iken, ameliyattan 1 ay sonra (107,4 ± 27,8 mg/dL) ve 6 ay sonra (94,7 ± 12,0 

mg/dL) azalma göstermiĢtir (Tablo 4.9). Hastaların ameliyat öncesi kan glukoz 

değeri referans seviyenin üzerinde olanların oranında 1.ayın sonunda sadece 

kadınlarda, 6. ayın sonundaki değerlerinde hem kadın hem erkeklerde istatistiksel 

olarak önemli fark olduğu görülmüĢtür (p<0,001). Bariatrik cerrahi sonrası ortalama 

8 kg/ay Ģeklinde azalma gözlenen bir çalıĢmada, ameliyat öncesi hastaların % 65'inde 

gliseminin referans seviyelerin üzerinde olduğu ancak ameliyattan 1 ay sonra önemli 

ölçüde düĢtüğü görülmüĢtür, serum insülin ve leptin seviyeleri ve HOMA indeksi de 

aynı dönemde önemli ölçüde azalmıĢtır. Ayrıca BKĠ ile glukoz, BKĠ ile insülin ve 

leptin ile insülin arasında zayıf ama önemli bir iliĢki gözlemlemiĢlerdir (Ramos et al., 

2006). Bariatrik cerrahi geçiren hastalarla ilgili yapılan bir vaka-kontrol çalıĢmasında 

ise enerji, makro ve mikro besin ögesi alımlarının cerrahi sonrası önemli ölçüde 

azalmasıyla birlikte açlık kan glukozu da ameliyattan sonra 6. ayda ameliyat 

öncesine göre istatistiksel olarak önemli Ģekilde düĢük bulunmuĢtur (Özdemir, 2019). 

Bariatrik cerrahi uygulanan obez bireylerde retrospektif olarak yapılan bir çalıĢmada 

kadın ve erkeklerde açlık kan glukoz değerlerinde ameliyattan 1 ve 6 ay sonrasında 

ameliyat öncesine göre azalma olduğu bildirilmiĢtir (Ongan ve ark., 2021). 

Uzun vadede tıbbi tedavilerin ve yaĢam tarzı değiĢikliklerinin etkinliğini 

destekleyen kesin olmayan kanıtlara göre, bariatrik cerrahinin morbid obezitesi olan 

hastalarda sürekli kilo kaybına yol açan altın bir tedavi prosedürü sağlaması 



 

53 
 

önerilmiĢtir (Connett et al. 2015; Douketis et al., 2005; Cottam et al., 2018). Morbid 

obezitesi olan hastaların aĢırı diyet alımları, hiç de besleyici gıda maddelerinden 

oluĢmamaktadır. Bu, pek çoğunun demir ve B6, B12, C ve E vitaminleri ile 25-

hidroksi D vitamini dahil olmak üzere genellikle düĢük seviyelerde mikro 

besinlerden muzdarip olmasının nedenidir (Bordalo et al., 2011; Frame‐Peterson et 

al., 2017). Ameliyattan sonra diyet alımının azalması ve cerrahi olarak bypass 

edilmesi nedeniyle, gastrointestinal kanalın birçok mikro besin maddesini emdiği 

bilinen alanlarda, uygun takviye olmaksızın vitamin eksiklikleri ortaya çıkabilir. 

Bu çalıĢmada hem kadın hem erkeklerde demir, B12 vitamini ve kalsiyum 

değerlerindeki ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1’inci ay ve ameliyat sonrası 6’ncı 

ay değiĢimi istatistiksel olarak önemli değildi (tablo 4.10; her biri için p>0,05). CRP 

ve kreatinin değerlerindeki değiĢim ise istatistiksel olarak önemli idi (tablo 4.10; 

sırasıyla p=0,010, p<0,001). Malek ve arkadaĢlarının (2019) yaptığı bir çalıĢmada, 

bariatrik cerrahi öncesi hastalara yapılan kan tahlillerinde B12 ve D vitaminlerinin 

düĢük olduğu ancak ferritin değerlerinin referans aralıklarda olduğu görülmüĢtür. 

Önceden yapılan araĢtırmalara göre, bariatrik cerrahi öncesi beslenme 

yetersizliklerinin yaygın olduğu kabul edilmektedir. Al-Mutawa (2018) tarafından 

2008-2015 yılları arasında yürütülen geriye dönük bir veri analizinde, D (% 76) ve 

B12 (% 16) vitaminlerinin bariatrik cerrahi geçiren 1538 obez hastada en yaygın 

eksiklikleri oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca aĢırı B6 vitamini düzeylerinin (% 

24) ameliyat öncesi önemli ölçüde hipervitaminoza yol açtığı bildirilmiĢtir. Wang ve 

arkadaĢlarının (2016) 211 bariatrik cerrahi adayında elektrolit prevalansını ve 

beslenme eksikliklerini araĢtırmıĢlar ve hemoglobin, albümin, globulin, folat, 

vitamin B12, kalsiyum, fosfor, demir, ferritin, D vitamini, potasyum, sodyum ve 

klorür eksikliklerini gözlemlemiĢlerdir. Obezite cerrahisi geçiren 13 kronik böbrek 

hastalığı olan hastalar üzerinde yapılan bir çalıĢmada, leptin 

ve adiponektin düzeylerinin normale döndüğü ve CRP’nin ameliyattan 12 ay sonra 

azaldığı bulunmuĢtur (Navaneethan et al., 2015). Ameliyat grubundaki toplam 22 

hasta ve ameliyatsız 50 hastanın eĢleĢtirildiği bir kohort çalıĢmada, serum kreatinin 

iki katına çıktığı görülmüĢtür. Serum kreatininin iki katına çıkma insidansı ameliyat 

grubunda yılda 1000 kiĢide 5.0 ve ameliyat olmayan hastalarda yılda 1000 kiĢide 

12.4'tür. Bariatrik cerrahi hastalarında serum kreatinin düzeyinin iki katına çıkma 

riski % 57 daha düĢüktür (Chang et al., 2016). Ongan ve arkadaĢlarının (2021) geriye 

dönük olarak yaptığı bir çalıĢmada ise ameliyat sonrası vücut ağırlık kaybıyla 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adiponectin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/c-reactive-protein
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beraber kadın ve erkeklerde 1. ve 6.ayda çinko ve B12 düzeylerinde önemli derecede 

azalma olduğu, kreatinin değerlerinde erkeklerde 1.ayda referans değerin üzerinde 

olduğu ancak 6.aydan sonra düĢtüğü bildirilmiĢtir. 

Bariatrik cerrahi hastalarının, ameliyat olmadan önce, ameliyat sonrasına 

yönelik beslenme ve davranıĢ tutumunun objektif bir Ģekilde belirlenebilmesini 

sağlamak üzere geliĢtirilen Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve DavranıĢ 

Tutum Ölçeğini uyguladığımız bu çalıĢmada hastaların puanları 100’e daha yakındır. 

Yani ameliyat öncesinde de sonrasında da hastalarda olumlu tutum ağırlıklı sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında da yine ikisi için önemli farklılık 

görülmemiĢtir (Tablo 4.12, p>0,05). 

Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme ve DavranıĢ Tutum Ölçeğinin 

ameliyat öncesi 157 hastaya uygulandığı bir çalıĢmada bireylerin ölçekten aldıkları 

toplam puan 36 ile 99 arasında değiĢim göstermiĢtir. Genel ölçek puanı ortalamasının 

ise 68.05 ile bizim çalıĢmamızla eĢ değer olarak 100’e daha yakın olması hastalarda 

olumlu tutumun baskın olduğunu göstermiĢtir. Aynı çalıĢmada ölçeğin alt 

boyutlarına bakıldığında ise ameliyat-diyet-egzersiz iliĢkisi ve ameliyat sonrası 

önerilere uzun süreli uyuma iliĢkin puan ortalamalarının en düĢük olduğu bulunurken 

ameliyattan vücut ağırlık kaybı beklentisi grubuna ait puan ortalamasının en yüksek 

olduğu görülmüĢtür (Çelik, E; Karabulut, E; Bilgiç, 2017). 
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6.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde, araĢtırmanın kimliği, süreci ve elde edilen sonuçlar, araĢtırılan 

problemin çözümü için baĢka hangi çalıĢmaların yapılmasının gerekli görüldüğüne 

ve mevcut araĢtırmanın alandaki kuram ve uygulamalara muhtemel katkısının neler 

olabileceğine iliĢkin araĢtırmacının özgün değerlendirmelerini içeren altbölümler yer 

almıĢtır. 

1. ÇalıĢmada yaĢ ortalaması 42,2 ± 11,3 yıl olan 27 kadın (%81,8) ve 6 erkek 

(%18,2) olmak üzere toplam 33 hasta vardı.  

2. Preoperatif ortalama kilo ölçüm değeri kadınlarda 107,2 ± 21,9 kg ve 

erkeklerde 111,4 ± 19,3 kg idi. Postoperatif dönemde ise kadınlarda 97,8 ± 

20,9 kg ve erkeklerde 102 ± 18,4 kg idi. Tüm bireylerde ortalama kilo kaybı 

9,4 ± 1,9 kg ve kilo değiĢim yüzdesi ortanca değeri -8,5 idi. Hastaların 

preoperatif BKĠ değeri kadınlarda 36,1 ± 5,4 kg/m
2
 ve erkeklerde 42,3 ± 7,9 

kg/m
2
 olarak hesaplandı. 

3. Ameliyat öncesi dönemde hastaların obeziteye eĢlik eden hastalıklarının 

dağılımı incelendi. Diabetes mellitus ve hipertansiyon sırası ile 10 (%30,3) ve 

9 hasta (%27,3) ile en sık görülen iki hastalık idi. Allerji/astım ve kalp/damar 

hastalıkları hastaların %18,2 ve %24,3’ünde tespit edildi. 

4. Kadın hastaların %81,5’inin ve erkek hastaların %50’sinin ameliyat öncesi 

dönemde herhangi bir diyeti uyguladığı öğrenildi. Kullanılan diyetlerin 21 

tanesi (%84) zayıflamaya yönelikti. Destek ürün kullanma oranı kadınlarda 

%62,9 ve erkelerde %16,7 idi. Farklı diyet kullanımı olarak en sık uygulanan 

modüler diyet idi (23 hasta, %82,1).  

5. Diyetle birlikte egzersiz yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi sahibi olunan 28 

hastanın yarısı (%50), eĢ zamanlı egzersiz yapmakta idi. Uygulanan 

diyet+egzersiz uygulamalarının kadınlarda ve erkeklerde en sık (%66,7 ve 

%50,3) bir diyetisyen tarafından önerildiği gözlemlendi.  Bu uygulamalar ile 

19 kadın (%70,4) ve 14 erkek hastanın (%66,7) kilo verdiği öğrenildi. 

6. Beden algısı ölçeğine göre hastaların güncel durumda kendilerini 

tanımladıkları skorun ortanca değeri 7 (hafif ĢiĢman) idi. Hastalar en sık 

kendilerini hafif ĢiĢman olarak tanımladılar (%33,3). Hastalar tarafından 

ameliyat sonrası olmak istedikleri beden figürünün ortanca skor değeri 4 
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(normal) ve ameliyat sonrası olabileceklerini düĢündükleri beden figür 

skorunun ortanca değeri 4 (normal) olarak belirtildi. 

7. Ameliyat öncesi %42,4 olan sigara ve %18,2 olan alkol kullanımı, ameliyat 

sonrası dönemde %12,1 ve %3’e düĢtü. Sigara kullanımındaki azalma 

istatistiksel olarak önemli idi (p=0.002).  

8. Ortalama haftalık aktivite süreleri ameliyat öncesi ve sonrası dönemde benzer 

olmakla birlikte (p=0,999), fiziksel aktivite yapma oranının ameliyat sonrası 

dönemde, ameliyat öncesi döneme göre istatistiksel olarak önemli olarak 

%72,7’den %51,5’a düĢtüğü öğrenildi (p=0,039).  

9. Günlük ortalama öğün sayısı ameliyat öncesi kadın hastalarda 3,8 ± 1,9  ve 

erkek hastalarda 3,0 ± 0,6 iken ameliyat sonrası kadınlarda 5,4 ± 0,8 ve 

erkeklerde 4,7 ± 1,1 olarak gerçekleĢti.  

10. Günlük tüketilen ortanca su miktarı 1 litreden 2 litreye yükseldi. 

11. Öğün sayısı ve tüketilen su miktarındaki artıĢlar istatistiksel olarak önemli idi 

(p<0,001 ve p<0,001). 

12. AtıĢtırma alıĢkanlığı ameliyat öncesi kadın hastaların %74,1’i ve erkek 

hastaların %33,3’ü tarafından belirtilirken, ameliyat sonrası sadece 2 kadın 

(%7,4) ve 1 erkek hasta (%16,7) atıĢtırma alıĢkanlığının devam ettiğini 

belirtti. AtıĢtırma alıĢkanlığındaki azalma istatistiksel olarak önemli idi 

(p=0,001).  

13. Üzüntülü olma ve neĢeli olma anında iĢtahlı olma ile ilgili oranlarda (%60,6 

ve %33,3), ameliyat sonrası dönemde azalmalar (%6,1 ve %0) olduğu tespit 

edildi. Kontrolsüz yeme ameliyat öncesi 17 kadın hastada (%62,9) ve 3 erkek 

hastada (%50,0) varken, ameliyat sonrası sadece bir kadın hasta (%3,7) 

kontrolsüz yeme alıĢkanlığının devam ettiğini belirtti. Üzüntüde iĢtahlı olma 

ve kontrolsüz yeme alıĢkanlıklarındaki azalmalar istatistiksel olarak önemli 

idi (p<0,001 ve p<0,001). 

14. Uyku kalitesi ve kesintisi açısından ameliyat etkisi Tablo 7’de detaylandırıldı. 

Ameliyat sonrası kadın hastalar %51,8 ve erkek hastalar %83,3 oranında 

uyku kalitesinin çok iyi olduğunu bildirdi. Kadın hastalar %55,6 ve erkek 

hastalar %100 oranında son bir ay içerisinde gece uyku kesintisi 

yaĢamadıklarını belirtti. Uyku kalitesindeki ameliyat sonrası artıĢ istatistiksel 

olarak önemli idi (p=0,003).  
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15. Kadın hastalarda ameliyat olan kiĢiler (%81,5) ve erkek hastalarda sosyal 

çevre (aile, arkadaĢ, vb)  (%83,3) cerrahi tedavi ile ilgili en sık baĢvurulan 

kaynaklar olarak tespit edildi. Hastanın kendi doktorunun görüĢü toplam 20 

hastada (%60,6) olumlu yöndeydi. 

16. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası glukoz değerleri referans değer üzerinde olan hasta sayısı sırasıyla 15, 

10 ve 6 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre glukoz 

değerlerindeki 1. ve 6. aydaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (tablo 

4.11; sırasıyla p=0,003, p<0,001). 

17. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası ALT değerleri referans değer üzerinde olan hasta sayısı sırasıyla 6,5 

ve 2 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre ALT değerlerindeki 1. 

ve 6. aydaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (tablo 4.11; sırasıyla 

p=0,013, p<0,001). 

18. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası AST değerleri referans değer üzerinde olan hasta sayısı ilk iki grupta 

da 1kiĢi olarak ve ameliyattan 6 ay sonrasında 0 kiĢi olarak saptanmıĢtır. 

Ameliyat öncesine göre AST değerinde 6. aydaki azalma istatistiksel olarak 

önemli idi (tablo 4.11; p=0,004). 

19. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası kreatinin değerleri referans değer üzerinde olan hasta sayısı sırasıyla 

3, 2 ve 0 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre kreatinin değerinde 

6. aydaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (tablo 4.11; p<0,001). 

20. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası CRP değerleri referans değer üzerinde olan hasta sayısı sırasıyla 15, 

16 ve 5 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre CRP değerinde 6. 

aydaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (tablo 4.11; p<0,001). 

21. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası kalsiyum değerleri referans değerler dıĢında olan hasta sayısı ilk iki 

grupta 2 kiĢi olarak ve ameliyattan 6 ay sonrasında 4 kiĢi olarak saptanmıĢtır. 

Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası demir değerleri referans değer altında olan hasta sayısı ilk grupta 1 

kiĢi ve diğer iki grupta 0 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre 
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kalsiyum ve demir değerlerindeki değiĢim istatistiksel olarak önemli değildi 

(tablo 4.11; p<0,005). 

22. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası TSH değerleri referans değerler dıĢında olan hasta sayısı ilk grupta 4 

kiĢi ve diğer iki grupta 2 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre 

TSH değerinde 6. aydaki azalma istatistiksel olarak önemli idi (tablo 4.11; 

p=0,002). 

23. Hasta grubunda ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay sonrası ve ameliyattan 6 ay 

sonrası B12 değerleri referans değer altında olan hasta sayısı sırasıyla 6, 19 

ve 24 kiĢi olarak saptanmıĢtır. Ameliyat öncesine göre B12 vitamini 

değerlerindeki değiĢim istatistiksel olarak önemli değildi (tablo 4.11; 

p<0,005). 

24. Beslenme ve DavranıĢ Tutumu Ölçeğinin ameliyat sonrası skoru, ameliyat 

öncesi skordan istatistiksel olarak önemli bir farklılık göstermedi (p=0,750). 

Alt boyut faktörleri olan Ameliyat sonrası önerilere kısa süreli uyum, vücut 

ağırlığı-diyet ve egzersiz iliĢkisi, ameliyat-diyet-egzersiz iliĢkisi, ameliyat 

sonrası önerilere uzun süreli uyum ve ameliyattan vücut ağırlık kaybı 

beklentisi skorları da her iki dönem için istatistiksel olarak önemli bir değiĢim 

göstermedi (p>0,05). 

AraĢtırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda aĢağıdaki 

önerilerde bulunulmuĢtur. 

 

Öneriler: 

 

 Morbid obezite de etkili bir tedavi olan bariatrik cerrahi sonrası 

komplikasyonları en aza indirmek ve besin yetersizliklerini önleyerek 

en iyi sonucu alabilmek için hekim ve diyetisyen takibi cerrahi iĢlem 

öncesinde baĢlayıp, devamında da birlikte yürütülmesi gerekmektedir.  

 Cerrahi baĢarı sağlamak için davranıĢ değiĢikliklerine odaklanılması 

önerilir. Hastaya sağlıklı besinler (düĢük yağ/düĢük Ģeker) seçmesi ve 

ayrıca yağsız kütleyi korumak ve elde etmek için fiziksel egzersizler 

yapması konusunda rehberlik alınması önerilir. 

 ÇalıĢmaya alınan hastalara birebir diyetisyen takibi sağlanarak aynı 

Ģekilde beslenmeleri ve ölçekte sorgulanan davranıĢ değiĢikliklerine 
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(diyet, egzersiz, uyku kalitesi, su tüketimi vb.) uyum sonucu 

biyokimyasal parametrelerin etkisinin gözlenmesi daha anlamlı veriler 

sağlayabilir.  

 Ameliyat sonrası tüketilen besinlerin miktarında azalma olması 

sonucu vitamin ve mineral takviyesi önerilmektedir, bunların 

yetersizliklerini ve nedenini gözlemlemek adına kullanımları takip 

edilebilir. 

 AraĢtırma örneklemine daha fazla obez birey alınmalı ve daha geniĢ 

bir zaman dilimi tercih edilmelidir. 

 Örneklemin daha kapsamlı hale getirilebilmesi için farklı illerdeki 

veya il içindeki diğer kamu ve özel hastanelerdeki bariatrik cerrahi 

uygulanan hastaların da çalıĢmaya dahil edilmesi önerilir. 

 Ameliyat sonrasının takip ve değerlendirilmesinde daha fazla 

laboratuvar parametresinin (trigliserit, LDL, HDL, ferritin, D 

vitamini) değerlendirmeye alınması ve daha uzun süredeki 

(3.ay,6.ay,1.yıl gibi) ölçümlerinde araĢtırmaya dahil edilmesi daha 

geçerli ve kapsamlı literatür bilgisi olması açısından önerilir. 

 Daha fazla bariatrik cerrahi uygulaması çalıĢmaya dahil edilerek hepsi 

için kullanılan ölçek ve parametrelerin karĢılaĢtırılmasının 

kullanılması önerilir. 
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8.EKLER 

EK.1 BilgilendirilmiĢ Onam Formu 
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EK.1 (devam) 
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EK.2 KiĢisel Veri Toplama Ve Bariatrik Cerrahi Hastalarında Beslenme Ve 

DavranıĢ Tutumu Ölçeği Anket Formu 

Demografik ve KiĢisel Özellikler 

1. Anket No:

2. Telefon Numarası:

3. Cinsiyet

1. Erkek 2. Kadın

4. Doğum Tarihiniz (yıl): ……….

5. Doğum yeriniz: …………

6. Boyunuz .................... cm

7. Vücut Ağırlığınız .................. kg

8. Beden Kütle Ġndeksiniz ............. kg/m
2

9. En son aldığınız eğitim dereceniz nedir?

1. Okur- yazar değil

2. Okur-yazar

3. Ġlkokul mezunu

4. Ortaokul mezunu

5. Lise mezunu

6. Üniversite mezunu

7. Yüksek lisans

8. Doktora

10. Mesleğiniz?

1. Ev Hanımı 2. Serbest Meslek 3. Memur 4.Ücretli çalıĢan

5. Emekli 6. ĠĢçi 7. Öğrenci

8. ÇalıĢmıyor 9. Diğer……….

11. Medeni durumunuz:

1. Evli 2. Bekar 3. BoĢanmıĢ/EĢi vefat etmiĢ
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EK.2 (devam) 

12. Hekim tarafından tanısı konulmuĢ bir hastalığınız var mı?

1.Hayır 2. Kalp ve damar hastalıkları 3. Diyabet

4. Tansiyon 5. Ülser/gastrit/reflu 6.Anemi

(Demir/B12 yet.) 

7. Böbrek Hastalıkları 8. Kanser 9. Göz

10. Bağırsak hastalıkları 11. Osteoporoz 12. Tiroid

13. Nörolojik/psikiyatrik 14. ġiĢmanlık 15. Alerji/ Astım

16.Artrit/gut/romatizmal

    hastalıklar 

19. Diğer

17.Hiperlipidemi

18. Karaciğer safra kesesi

hastalıkları

13. Hastalığınız varsa ona yönelik bir diyet yapıyor musunuz?

1. Evet 2. Hayır

14. 13. Soruya cevabınız evet ise yapılan diyet türünü 

belirtiniz. 

1. Zayıflama Diyeti 2. DüĢük yağ, düĢük kolesterollü

diyet 

3. DüĢük yağ, düĢük kolesterol ve tuzsuz diyet 4. Tuzsuz sodyum kısıtlı diyet

5. Diyabetik Diyet    6. DüĢük posalı diyet ................. 7. Yüksek posalı diyet

8. Diğer (… ................................................................ )

15. Sigara içiyor musunuz?

1. Evet   (………..ay/yıl süredir içiyorum)  2. Hayır   3. Bıraktım (…ay/yıl süre içtim)

16. Düzenli olarak alkollü içecek tüketme alıĢkanlığınız var mı?

1. Evet

2. Hayır

17. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyor musunuz?

1) Hayır 2) Evet
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EK.2 (devam) 

18. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapıyorsanız, haftada kaç gün ve ne kadar süre

ile yapıyorsunuz?

Haftada …………. Gün ................ Dakika 

19. Günde kaç öğün yemek yiyorsunuz?

…… ana öğün .............. ara öğün 

20. Günde ne kadar su içiyorsunuz? .......................... Su bardağı (200 mL)

21. Zayıflamak için kullandığınız bir besin destek ürünü ya da sıvı var mı?

1. Sarımsak Çayı (GarlicTea)

2. Fat-Block

3. AlkaDays

4. YeĢil Kahve Çekirdeği (CoffeeFit)

5. Proser Form

6. DailyForm

7. 10Days

8. Q7 Termojenik Yağ Yakıcı Zayıflama Hapı

9. Lida

10. Diğer (… ............................................................................ )

22. Açlık h ssetmed ğiniz halde bir Ģ eyler atıĢtırır mısınız?

1) Evet 2) Hayır 3) Bazen

23. Sıkıntılı/üzgün/mutsuz h ssett ğinizde daha fazla yemek yer misiniz?

1) Evet 2) Hayır 3) Bazen

24. NeĢeli/mutlu hissettiğinizde daha fazla yemek yer misiniz?

1. Evet 2) Hayır 3) Bazen

25. Belirli bir sürede (örneğin herhangi bir 2 saat içinde) ve benzer koĢullarda

yeme Kontrolünün kalktığı duygusu ile baĢka insanların y yeb leceğinden daha

fazla (alıĢılmadık) miktarda yemek yer misiniz? Evetse; Ne sıklıkla ve ne

kadar süredir?

1) Evet. ...............sıklıkla ............................... süredir.

2) Hayır
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EK.2 (devam) 

26. ġu an kendinizi temsil ettiğini düĢündüğünüz figürü iĢaretleyiniz.

27. Ameliyat sonrasında olmak istediğiniz figürü iĢaretleyiniz

28. Ameliyat sonrasında olabileceğinizi düĢündüğünüz figürü iĢaretleyiniz.
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EK.2 (devam) 

29. AĢağıda zayıflamak için uygulanan bazı diyet türleri verilmiĢtir. Diyeti uygulama, diyet ile birlikte egzersiz yapma durumunuz, diyet sonunda

vücut ağırlığı kaybınız ve diyeti öneren kiĢi için sizin için geçerli olan kutucuğa çarpı iĢareti koyarak tabloyu doldurunuz.



84 

EK.2 (devam) 

30. Bariatrik cerrahi ameliyatlarını nereden duydunuz? (Birden fazla 

iĢaretleyebilirsiniz)

1. Sosyal Medya (Televizyon, Ġnternet, Gazete, Dergi)

2. Doktor

3. Diyetisyen

4. Sosyal Çevre (Aile, ArkadaĢ vb)

31. Bariatrik Cerrahi Ameliyatları hakkında bilgi edinmek üzere giriĢimde

bulundunuz mu? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz):*

1. Hayır

2. Doktorumla görüĢtüm.

3. Diyetisyenimle görüĢtüm.

4. Ġnternet üzerinden bilgi edindim.

5. Ameliyat olan kiĢi(lerle) ile görüĢtüm.

6. Diğer

32. Geçen ay, uyku kalitenizi tümüyle nasıl değerlendirebilirsiniz?

a. Çok iyi

b. Oldukça iyi

c. Oldukça kötü

d. Çok kötü

33. Uykunuz geçen ay belirli nedenlerle (rahat nefes alıp verememe,

üĢüme, sıcaklama, ağrı, öksürme, horlama vb) ne kadar sıklıkla

kesintiye uğradı?

a. Geçen ay boyunca hiç

b. Haftada birden az

c. Haftada bir veya iki kez

d. Haftada üç veya daha fazla
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EK.2 (devam) 
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 EK.2 (devam)
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EK.2 (devam) 
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EK.2 (devam) 
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EK.3 Etik Kurul Onayı 
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EK.3 (devam) 
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EK.4 Kurumdan Alınan Ġzin 
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9. ÖZGEÇMĠġ
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10.ĠNTĠHAL RAPORU 




