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G‹R‹fi

Obezite anatomik olarak adiposit olarak adland›r›lan
ya¤ depo hücrelerinin hipertrofisi (boyut art›fl›) ve/veya
hiperplazisi (say›ca art›fl›); bir anlamda afl›r› ya¤ depo-
lanmas› olarak tan›mlanabilir. Fizyolojik olarak ise as-
l›nda obezite pek çok sistemi etkileyen pro-inflamatuvar
bir bozukluktur. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) vücut kitle
indeksinin (VK‹) kullan›ld›¤› bir s›n›fland›rma sistemi
ile obeziteyi s›n›fland›rarak tan›mlamaktad›r (Tablo I).
VK‹’ye göre yap›lan bu s›n›fland›rmada VK‹>30 kg m-2

oldu¤unda kifli obez kabul edilmektedir.  
Tüm dünya nüfusuna bak›ld›¤›nda 1980’den bu yana

obezitenin ikiye katland›¤› görülmektedir. 2014 y›l› için
18 yafl üzeri fazla kilolu (VK‹’si 25-29.9 kg m-2) olan ki-
fli say›s› 1.9 milyar, bunun da 600 milyonu obez
(VK‹>30kg m-2) olarak bildirilmektedir. Eriflkin dünya

nüfusunun % 13’ü (% 11 erkek, % 15 kad›n) 2014 y›l›n-
da obezdi. Daha da tehlikeli olan 2013 y›l›nda 5 yafl
üzeri fazla kilolu veya obez çocuk say›s›n›n 42 milyon
olmas›d›r. Bu da solunum problemleri yaflayacak, k›r›k
yatk›nl›¤› olan, hipertansif, insülin dirençli, metabolik
sendromlu ve psikolojik olarak sorunlu çocuklar›n say›-
s›n›n giderek artmas› demektir. 
Tablo I. DSÖ’ye göre obezite s›n›fland›rmas›

S›n›fland›rma VK‹ (kg m-2)

Zay›f (düflük kilolu) <18.5

Normal 18.5 - 24.9

Fazla kilolu 25 -29.9

Obez Obez I. Derece 30.00 - 34-99

Obez II. Derece 35.00 - 39.99

Obez III. Derece ≥40.00

ÖZET
Obezite, pozitif enerji dengesi ile birlikte vücutta afl›r› ya¤ dokusu, olarak tan›mlan›r. Obezite diyabetes mellitus, kardiyovasküler

hastal›klar, solunum sistemi bozukluklar› gibi metabolik hastal›klar ve çeflitli maligniteler için önemli bir risk faktörüdür. Obezitenin
tedavisinde  yaflam  tarz›  de¤iflikli¤i,  farmakoterapi  ve  obezite  cerrahisi  yer  al›r.  Bariatrik  cerrahi,  morbid  obez  hastalarda
komorbiditelerde ve yaflam kalitesinde önemli ölçüde iyileflme ile birlikte uzun süreli kal›c› kilo kayb› sa¤layabilir. Bu hastalar›n
anestezi yönetiminde obezitede görülen fizyolojik de¤ifliklikler, komorbiditeler, teknik zorluklar dikkate al›nmal› ve ameliyattan
önce iyilefltirilmelidir. Anestezistler perioperatif ve cerrahi riski azaltabilen yönetim stratejilerini belirlemek için ayr›nt›l› bir
preoperatif de¤erlendirme yapmal›d›r. Ayr›ca, obezite iliflkili patofizyolojik de¤iflikliklerin ve komplikasyonlar›n daha iyi anlafl›lmas›
bu hastalarda bak›m ve sonuçlar› iyilefltirebilir.

ANAHTAR KEL‹MELER: Obezite, Bariatrik cerrahi, Anestezi

SUMMARY
Obesity is defined as excess body fat by positive energy balance. Obesity is an important risk factor for metabolic diseases,

such as diabetes mellitus, cardiovascular disease, respiratory system disorders and various malignancies. Treatments of obesity
include lifestyle changes, pharmacotherapy and bariatric surgery. Bariatric surgery can provide longterm sustained weight loss
with significant improvement of comorbidity and quality of life in the morbidly obese patient. Anesthetic management of these
patients should take into consideration of physiologic changes, comorbidities and technical challenges that accompany obesity
and optimize them before surgery. Anesthesiologists must perform a detailed preoperative assessment in order to decide management
strategies that would reduce any perioperative and surgical risk. Furthermore, better understanding of pathophysiological changes
and complications associated with obesity may improve care and outcome in these patients.
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DSÖ’nin 2015 için tahmini ise tüm dünyada 2.3 mil-
yar afl›r› kilolu ve 700 milyon obez oldu¤udur. DSÖ’ye
göre VK‹’nin yüksek olmas› dünya genelinde de¤erlen-
dirildi¤inde bulafl›c› olmayan hastal›klar bak›m›ndan tek
bafl›na majör risk faktörü oluflturmaktad›r. Global olarak
de¤erlendirildi¤inde etiyolojik olarak diyabetin % 65’i,
iskemik  kalp  hastal›klar›n›n  % 23’ü  ve  belli  baz›
kanserlerin  % 7  ile  41’i  fazla  kiloya  ve  obeziteye
dayand›r›lmaktad›r.

S›kl›¤› bu kadar fazla olan obezite elbette kendi çö-
zümlerini de çeflitlendirmektedir. Beslenme al›flkanl›klar›-
na yönelik ulusal ve uluslararas› kampanyalar, davran›fl te-
davileri, medikal tedaviler ve uygulama s›kl›¤› giderek ar-
tan cerrahi tedavi yöntemleri toplumun her kesiminden
destek bularak obeziteye çözüm olmaya çal›flmaktad›r.

Yunanca "baros" (a¤›rl›k) ve "iatric" (medikal teda-
vi) kelimelerinden türeyen bariatrik cerrahi, kilo kayb›
için yap›lan cerrahi giriflimleri tan›mlamaktad›r. Bariat-
rik cerrahi ilk kez 1954 y›l›nda Arnold Kremen taraf›n-
dan uygulanan ve yay›nlanan jejuno-ileal ‘bypass’ tekni-
¤i ile bafllam›fl olup günümüzde pek çok farkl› teknikler
ile uygulanmaya devam etmektedir. Bariatrik prosedür-
ler restriktif veya malabsorbsiyon ile restriktif prosedür-
lerin birlikte oldu¤u karma ameliyatlar olarak tan›mla-
n›r. Karma prosedüre örnek ise Roux-en-Y gastrik ‘by-
pass’ ve biliopankreatik diversiyon ve duodenal ‘switch’
say›labilir. Restriktif prosedürler aras›nda ayarlanabilir
gastrik bant ve vertikal restriktif gastrektomi, yani "sle-
eve" gastrektomi en s›k uygulanan iki yöntemdir. Kay›t-
l› verilerin ço¤unlukla güvenilir oldu¤u Amerika Birle-
flik Devletleri’ne (ABD) bak›ld›¤›nda 1993’te toplam
8597 prosedür gerçekleflmiflken 2004 y›l›nda 115194
bariatrik cerrahi uygulanm›flt›r (1). Özellikle bu dönem-
de gastrik ‘bypass’, ayarlanabilir gastrik bant ve duode-
nal ‘switch’ ile birlikte biliopankreatik diversiyon en s›k
uygulanan cerrahi yöntemlerdi. 2004-2005’ten itibaren
özellikle laparoskopik tekniklerdeki geliflimin de etkisi
ile ‘sleeve’ gastrektomi tekni¤i uygulanmaya baflland›
ve giderek artan bir oranda kabul gördü.

Günümüzde bariatrik prosedürler, klinik olarak flid-
detli obez (VK‹ > 40 kg m-2) veya obezite ile iliflkili tip
2 diyabetes mellitus, kalp hastal›¤› ya da fliddetli uyku
apnesi gibi ciddi komorbiditesi olan daha az obez
(VK‹> 35 kg m-2) yetiflkinler için önerilmektedir (2).
2011 y›l›nda tüm dünyada uygulanan bariatrik cerrahi
say›s› 340768 iken; 2013 y›l›nda % 95.7’si laparoskopik
olmak üzere toplam 468609 bariatrik prosedür gerçek-
lefltirildi¤i görülmektedir. Bunun sadece 179000’i ABD’de
gerçeklefltirilmifltir. Laparoskopik giriflimler 2003’te ba-
riatrik cerrahinin % 20.1’i iken, 2008’de rakam›n %
90.2’lere ulaflt›¤› görülmektedir (3). Yine bu dönemde

en s›k uygulanan teknik %45  ile Roux-en-Y gastrik
‘bypass’ iken ayarlanabilir gastrik bant yönteminin %
10’a geriledi¤ini, ancak "sleeve" gastrektominin de %
37’ye yükseldi¤ini görmekteyiz. Elbette cerrahi teknik-
lerdeki geliflim bu hasta grubunun hastane mortalitesini
de olumlu etkilemifl; mortalite 2003’teki % 0.21 oranla-
r›ndan 2008’de % 0.1’e gerilemifltir.

Bariatrik cerrahinin s›k görülen komplikasyonlar›
ço¤unlukla hastan›n komorbiditesi ve cerrahi teknikle
iliflkilidir. Laparoskopinin bariatrik cerrahi dünyas›nda
devrime yol açt›¤› yads›namaz. Laparoskopik bariatrik
cerrahinin tüm avantajlar›na ra¤men postoperatif komp-
likasyonlar ve mortalite daha düflük oranlarda da olsa
devam etmektedir. Dolay›s› ile bu hasta grubunda pre-
operatif dönemde her hasta için ayr› ayr› morbidite ve
mortalite riski belirlenerek perioperatif süreç optimize
edilmeli ve postoperatif dönemde meydana gelebilecek
komplikasyonlar en aza indirilmelidir. Ayr›ca mortalite-
de cerrah›n deneyimi de oldukça önemlidir. Courcoulas
ve ark.’a (4)  göre y›lda 10’dan az vaka yapan cerrahlar-
da mortalite % 5 iken 10’dan fazla yapan cerrahlarda bu
oran % 0.3’e düflmektedir. Dolay›s› ile bariatrik aneste-
zist ö¤renme döneminin bafl›nda olan cerrahi ekiplerle
çal›fl›rken geliflebilecek komplikasyonlar› ve beklenen
yüksek mortalite oranlar›n› dikkate al›rken hastay› opti-
mize ederek cerrahi süreci yönetmelidir.

OBEZ  HASTALARDA F‹ZYOPATOLOJ‹K

DE⁄‹fi‹KL‹KLER VE KOMORB‹D‹TE

Periferik dokularda ya¤ birikiminin aksine, kar›n
içinde ya¤ birikimi metabolik olarak son derece aktiftir.
Bu durum çeflitli obezite iliflkili komorbiditelerin oluflu-
muna katk› sa¤lar. Santral da¤›lm›fl ya da 'visseral' ya¤-
lanmas› olan hastalarda periferal ya¤ da¤›l›m› olanlara
göre perioperatif risk daha büyüktür. Santral obezite er-
keklerde bel çevresinin 102 cm’den kad›nlarda 88 cm’-
den daha büyük ya da bel-boy oran›n›n 0.55’den fazla
olmas› ile tan›mlan›r. Santral obezitede metabolik send-
rom geliflme riski daha yüksektir. Metabolik sendrom
kardiyovasküler hastal›k ve kronik böbrek hastal›¤›
(KBH) geliflmesi için insülin direnci, hiperkolesterolemi
ve hipertansiyon (HT) gibi tüm risk faktörlerinin birara-
da bulundu¤u bir durumdur (5,6).

Obezite ile insülin direnci, glukoz intolerans›, diya-
betes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi, uyku apnesi,
artrit, hiperürisemi, safra kesesi hastal›¤›, koroner arter
hastal›¤›, kalp yetmezli¤i, kardiyak aritmi, inme ve baz›
kanser türleri aras›ndaki iliflki gösterilmifltir (Tablo II).
Preoperatif de¤erlendirmede efllik eden komorbiditelerin
iyilefltirilmesi ve tedavi edilmesi, perioperatif dönemde
gerekli bak›m düzeyinin belirlenmesi amaçlanmal›d›r.
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Kardiyovasküler Sistem 

Obez hastalarda artm›fl metabolik gereksinim nede-
niyle kan hacmi, kardiyak output, ventriküler ifl yükü,
oksijen tüketimi ve CO2 üretimi artm›flt›r. Sol ventrikül
(LV) duvar stresinin artmas› hipertrofi, ventriküler
kompliyans azalmas› ve sol ventrikül dilatasyonu ile so-
nuçlan›r. Normal a¤›rl›ktaki kiflilerle k›yasland›¤›nda sol
ventrükül hipertrofisi insidans›nda VK‹ 25-30 kg m-2

aras›nda olanlarda 6 kat, VK‹ > 30 kg m-2 olanlarda ise
16 kat art›fl oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca yine obez has-
talarda artan ya¤ dokusunda perfüzyonuna yetecek kar-
diyak output’u sa¤lamak için kalbin ifl yükü de artar.
VK‹’deki her 1 birimlik art›fl kardiyak output’u 80 ml
dak-1 art›rmaktad›r (7). 

Ateroskleroz ve koroner arter hastal›¤› için majör
risk faktörü olan hipertansiyon obezitede en s›k görülen
komorbiditedir. Obez hastalar›n yaklafl›k % 60’›nda hi-
pertansiyon vard›r ve sebebi; hipervolemi, kardiyak out-
put art›fl›, periferik vasküler rezistans art›fl› ve sempatik
hiperaktivasyona ve sodyum retansiyonuna neden olan
hiperinsülinemidir. Bunun yan›nda VK‹ art›fl› ile birlikte
myokard iskemisi riski de artmaktad›r. Framingham ça-
l›flmas›na göre vücut a¤›rl›¤›n›n her %10’luk art›fl› koro-
ner arter hastal›¤›nda % 20 art›fla neden olmaktad›r (8). 

Obez hastalarda kronik hipoksi, hiperkapni, dolafl›m-
da artan ketakolaminler, diüretik tedaviye sekonder
elektrolit anormallikleri, iletim sisteminin ya¤ infiltras-
yonu ve iskemik kalp hastal›¤›, sol ventrikül hipertrofisi
ve uyku apne sendromu kardiyak aritmilerin gelifliminde
önemli rol oynar. Morbid obez hastalarda EKG'de s›k-
l›kla P dalgas›nda QRS kompleksinde ve T dalgas›nda
sola kayma, P dalgas› morfolojisinde de¤ifliklikler, dü-
flük voltajl› QRS, sol atriumda dilatasyon ve sol ventri-
külde hipertrofi bulgular›, inferior ve lateral derivasyon-
larda T dalgas›nda düzleflme, düzeltilmifl QT intervali
uzamas› ve uzam›fl QT intervali görülür. Bu EKG anor-
malliklerinin ço¤u önemli kilo kayb› ile düzelir (9).

Pulmoner Sistem

Abdomende, diyafragmada ve interkostal kaslarda
ya¤ dokusu art›fl› toraks›n bas›nç-hacim özelliklerini de-
¤ifltirir. Birlikte pulmoner kan volümü art›fl› gö¤üs duva-
r› ve akci¤er kompliyans›nda azalmaya neden olur.
Özellikle supin pozisyonda gö¤üs duvar›nda elastik re-
zistans›n artmas› ve kompliyans azalmas› belirginleflir.
Bu patofizyolojik de¤iflikler sonucunda solunum iflinde
artma, maksimum ventilatuvar kapasitede azalma, h›zl›
ve yüzeyel solunum görülür.

Pulmoner kompliyansta azalma fonksiyonel rezidüel
kapasite (FRK) ve ekspiratuvar rezerv volüm (ERV)
azalmas›na neden olur. Ciddi obezite ile birlikte total ak-
ci¤er kapasitesi (TAK) ve vital kapasite (VK) de azal›r

(10). Reziduel volüm ve kapanma kapasitesi de¤iflme-
mesine ra¤men FRK’deki azalma, normal tidal ventilas-
yon s›ras›nda akci¤er volümlerinin kapanma kapasitesi-
nin alt›nda kalmas›na neden olur. Bu etki özellikle supin
ve trendelenburg pozisyonunda akci¤er bazallerinde
ventilasyon azalmas›na, periferik akci¤er birimlerinin
kapanmas›na, sa¤-sol flanta, ventilasyon-perfüzyon oran›
anormalliklerine ve arteriyel hipoksemiye yol açabilir.

Obez hastalarda azalm›fl hipoksik ve hiperkapnik so-
lunum yan›t› ile hipoventilasyon geliflebilir. Bu tabloya
"Obezite Hipoventilasyon Sendromu (OHS)" denilmek-
tedir. Basit obezitede solunum mekani¤ini olumsuz etki-
leyen azalm›fl akci¤er hacimleri, gö¤üs duvar› kompli-
yans›, artm›fl hava yolu direnci ve solunum ifli gibi para-
metreler OHS’de daha da bozulmaktad›r. Bu tabloya sa¤

Tablo II. Obezite iliflkili hastal›klar

Sistem S›n›fland›rma

Kardiyovasküler sistem Konjestif kalp yetmezli¤i

Koroner arter hastal›¤›

Hipertansiyon

Hiperlipidemi

Sol ventrikül hipertrofisi

Venöz staz ülserleri

Tromboflebit

Solunum Ast›m

Obezite hipoventilasyon sendromu

Obstrüktif uyku apnesi

Pulmoner hipertansiyon

Endokrin Diyabet – tip 2

‹nsülin rezistans›

Polikistik over sendromu

Gastrointestinal sistem Abdominal herni

Gastroözefageal reflü

Safra tafl›

Hepatosteatoz 

Genitoüriner sistem Üriner sistem enfeksiyonlar›

Stres inkontinans

Hematopoetik Derin ven trombozu

Pulmoner emboli

Kas-iskelet sistemi Karpal tünel sendromu

Dejeneratif eklem hastal›¤›

Gut

Plantar fasit

Psikiyatrik Depresyon

Anksiete

Pseudotümör serebri

Strok
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kalp yetmezli¤i eklendi¤inde ad› "Pickwick Sendromu"
olarak de¤iflmektedir. 

Obezite ile iliflkili bir di¤er uyku solunum bozuklu¤u
"Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS)"dur. OUAS’ta
görülen fizyolojik de¤ifliklikler hipoksemi, hiperkapni,
pulmoner hipertansiyon, sistemik vazokonstrüksiyon ve
hipoksemiye sekonder polistemidir. Bu de¤ifliklikler iske-
mik kalp hastal›¤›, sa¤ ventrikül yetmezli¤i ve serebro-
vasküler hastal›k riskinin artmas›na neden olur.

Hematopoetik Sistem

Bafllang›çta bir enerji deposu olarak kabul edilen
adipoz doku art›k glikoz dengesi, immün sistem ve me-
tabolizma gibi birçok düzenleyici aktivitede rolü olan
vücudun en büyük endokrin organlar›ndan biri olarak
kabul edilmektedir. Leptin, adiponektin, resistin ve vis-
fatin gibi adipokinlerin yan› s›ra TNF-α ve IL-6 gibi si-
tokinleri de üretmektedir (11). Periferik kanda beyaz küre
say›s›, C-reaktif protein seviyeleri yükselmifltir ve IL-10
düzeyleri azalm›flt›r.

‹nflamasyon ile artan IL-6 ve leptin seviyeleri kara-
ci¤er ve adipoz dokudan hepsidin salg›lanmas›na neden
olur. Hepsidin demir metabolizmas›n›n önemli bir dü-
zenleyicisidir. Obezite yüksek hepsidin düzeyleriyle ilifl-
kilidir. Enterositlerde demir emilimini ve makrofajlar ta-
raf›ndan demir sekresyonunu inhibe ederek eritropoezi
k›s›tlar, hafif/orta düzeyde anemiye neden olur.

Venöz tromboz ile obezite aras›ndaki iliflki VK‹ art-
t›kça daha güçlü hale gelir. Özellikle abdominal ya¤ do-
kusu ve kronik kar›n içi bas›nç art›fl› venöz dönüflü k›s›t-
layabilir. Obezitenin leptin arac›l›¤› ile koagülasyon
kaskad› aktivitesini art›rarak ve fibrinolizi azaltarak
tromboza neden olabilece¤i öne sürülmüfltür. Visseral
ya¤ dokusundan serbestleflen esterleflmemifl ya¤ asitleri
proinflamatuvar duruma katk›da bulunur. ‹nflamasyon,
oksidatif stres ve endotel disfonksiyonu artm›fl olabilir.
Buna ek olarak lipid ve kan flekeri yüksekli¤i de prot-
rombotik duruma katk›da bulunabilir (12).

Proinflamatuvar sitokinlerin üretimi karsinogenezde
önemli bir faktör olarak kabul edilen kronik inflamatu-
var yan›ta neden olabilir. Adiponektin gibi baz› adipo-
kinler seçici olarak baz› mitojenik büyüme faktörlerini
inhibe ederek kanserojen süreci do¤rudan etkileyebilir.
Obez bireylerde bulunan düflük adiponektin düzeyleri
hücre proliferasyonu ve karsinogenezisi uyarabilir (13). 

Gastrointestinal Sistem

Obezitede hafif düzeyde kronik inflamasyon, meta-
bolik hormonlar›n ve abdominal kavitede adipoz doku-
nun da¤›l›m›ndaki de¤ifliklikler gastrointestinal morbidi-
te geliflimine katk›da bulunur. Özellikle abdominal obe-
zite intraabdominal bas›nçta ve gastrik asit üretiminde

artmaya, alt özefagus sfinkter bas›nc›n›n azalmas›na ve
özefagusta motor disfonksiyona neden olur (14). Bu pa-
tofizyolojik de¤ifliklikler regürjitasyon, özefajit ve gast-
roözefageal reflü hastal›¤› (GÖRH) geliflimi ile sonuçla-
n›r. VK‹ art›fl› ve GÖRH varl›¤› aras›nda pozitif bir ilifl-
ki vard›r (15). Özefagus adenokarsinom insidans› Bar-
rett özefagusu, eroziv özefajit ve GÖRH yayg›nl›¤› ne-
deniyle önemli ölçüde artmaktad›r. Bu hastal›klar›n tü-
mü obezite ve abdominal ya¤lanma ile iliflkilidir. Ayr›ca
gastrointestinal sistemde eroziv gastºrit, diyare, kolorek-
tal kanser, hepatosellüler kanser, safra kesesi tafl› ve
akut pankreatit gibi daha birçok patolojik durumun obe-
zite ile artt›¤› görülmektedir.

Renal ve Endokrin Sistem

Renal tübüler sodyumun geri emiliminin artmas›, sem-
patik sinir sistemi ve renin-anjiotensin-aldosteron sistemi-
nin aktivasyonu ve böbreklere fiziksel kompresyon gibi
birçok faktör kan bas›nc› yüksekli¤ine neden olur. ‹nfla-
masyon, oksidatif stres ve lipotoksisite gibi di¤er faktörler
de obezite arac›l› hipertansiyona ve renal disfonksiyona
katk›da bulunur. Obezite diyabetik nefropati, hipertansif
nefroskleroz ve fokal segmental glomeruloskleroza yat-
k›nl›k yarat›r. Ayr›ca (KBH) geliflmesi ve ilerlemesi için
ba¤›ms›z bir risk faktörüdür (16).

Obezite insülin direnci, tip II diyabet, dislipidemi ve
non-alkolik karaci¤er ya¤lanmas› gibi metabolik hasta-
l›klarla da yak›ndan iliflkilidir. Artm›fl adipoz dokuda
proinflamatuvar ve antiinflamatuvar adipokinler aras›n-
daki dengede bozulma, proinflamatuvar makrofajlara
dönüflümde ve serbest ya¤ asitlerinin salg›lanmas›nda
artma görülür. Özellikle anti-inflamatuvar özellikleri
olan insülin sensitizasyonunu art›r›c› adiponektinin adi-
poz dokuda üretimi obezitede azal›r. Böylece adipoz do-
ku hem glukoz ve lipid metabolizmas›nda hem de infla-
matuvar yan›tlarda de¤iflikliklere neden olarak karaci-
¤er, iskelet kas› ve kalp gibi birçok organ› etkiler ve me-
tabolik sendroma katk›da bulunur (17).

OBEZ HASTANIN PREOPERAT‹F

DE⁄ERLEND‹RMES‹

Bu kadar s›k uygulanan bir cerrahi teknik elbette
kendi anestezi uygulamas›n›n da özelleflmesine sebep
olmufl ve bariatrik anestezi bafll› bafl›na e¤itim ve dona-
n›m gerektiren bir alan haline gelmifltir. 

Obezitenin kendisi bafll› bafl›na postoperatif morbidi-
te için bir risk faktörüdür. Morbid obezite ise mortalite
için önemli bir risk faktörüdür. Bu hasta grubunun efllik
eden pek çok komorbiditesi de bulunabilece¤inden pre-
operatif haz›rl›k döneminin çok detayl› ve özenli yap›l›p
her aflaman›n - preoperatif, peroperatif ve postoperatif
dönemlerin ayr› ayr› planlanmas› gerekir. 
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Risk Belirlenmesi

Bariatrik cerrahinin teknikten ba¤›ms›z hasta grubu-
na ba¤l› olan yüksek komplikasyon ve mortalite oranlar›
vard›r. Çal›flmalarda mortalite oran› gastrik ‘bypass’da
% 0.5 ile 1.5 aras›nda de¤iflmektedir. Cerrahiye uygun
adaylar saptan›rken, öncelikle risk belirlenmeli ve bu
riskleri azaltmaya yönelik önlemlerin al›nmas› planlan-
mal›d›r. Mortalite risk hesaplamalar› özellikle bariatrik
cerrahide, operasyon fleklinin belirlenmesi, komorbidite-
ler için perioperatif optimizasyonun sa¤lanmas› ve pos-
toperatif dönemde geliflebilecek komplikasyonlar için
tedbir al›nmas›na yol gösterici olmas› amac› ile geliflti-
rilmifltir. 

Obezite Cerrahisi-Mortalite Risk Skoru (OS-MRS),
Bariatrik Cerrahi Longitudinal De¤erlendirmesi (LABS)
konsorsiyum risk belirleme sistemi, Metabolik Keskin-
lik Skoru (MAS) ve Amerikan Cerrahlar Koleji Skoru
(Ulusal Cerrahi Kalite Gelifltirme Program› [NSQIP]) e-
sas olarak obezite cerrahisi uygulanacak hastalarda mor-
talite riskini tahmin etmek için tan›mlanm›flt›r (18-21).

OS-MRS sistemi temelde çok basit 5 risk faktörünü
kullan›r, ancak komplikasyon riskinden çok mortalite
riskini belirlemektedir. Bu sistemde 5 preoperatif de¤ifl-
kenin her biri için 1 puan verilir. Buna göre OS-Mortali-
te Risk Skoru;

1. VK‹ ≥ 50 kg m-2

2. Erkek cinsiyet
3. Hipertansiyon
4. Pulmoner emboli riski (venöz tromboembolizm

öyküsü, vena kava filtresi varl›¤›, pulmoner hipertansi-
yon veya sa¤ kalp yetmezli¤i, obezite hipoventilasyon
sendromu)

5. Yafl ≥ 45 
0-1 puan, "A" ya da düflük riskli olarak, 2- 3 puan

"B" ya da orta derecede riskli ve 4-5 "C" ya da yüksek
riskli olarak s›n›fland›r›l›r. OS-MRS "C" s›n›f› mortalite
ve olas› komplikasyonlar bak›m›ndan daha yüksek risk
grubu olarak de¤erlendirilmektedir. Preoperatif olarak
yüksek riskli olarak belirlenen bir hastada ise de¤ifltiri-
lebilecek fazla parametre (erkek cinsiyet gibi) maalesef
yoktur. VK‹ de¤ifltirilebilir tek parametredir. 

LABS konsorsiyum çal›flmas›nda 4 risk faktörü (afl›-
r› VK‹, venöz tromboemboli öyküsü, obstrüktif uyku
apnesi veya 200 ad›m yürümede yetersizlik) çeflitli
komplikasyonlarla (tekrar giriflim, tromboemboli, ya da
hastanede kal›fl > 30 gün) veya mortalite ile iliflkili bu-
lunmufltur. LABS konsorsiyum verileri OS-MRS’de ol-
du¤u gibi hastalar›n ayr› s›n›flara tabakalanmas›n›n yeri-
ne sürekli bir risk ölçe¤i sa¤lar.

MAS önceki skorlama sistemlerinde yer alan faktör-
lere (yafl, VK‹, vücut a¤›rl›¤›, DVT veya VTE öyküsü,

UAS, hipertansiyon, hareketsizlik, CABG ve anjio öy-
küsü) tip II diyabet ve psikolojik s›n›fland›rmay› dahil
ederek hastalar› 4 gruba ay›rm›flt›r. MAS hastan›n meta-
bolik hastal›¤›n› fliddetine göre tan›mlar ve perioperatif
dönem için hasta haz›rl›¤› ile bunun minimalize edilerek
komplikasyonlar›n azalt›lmas›n› hedefler.  

Güncel olarak NSQIP veritaban›nda 32889 obezite
cerrahisi hastas›ndan elde edilen bilgiler toplanm›flt›r ve
cerrahi için hastalar›n yüksek, orta ya da düflük riskli
olarak s›n›fland›r›lmas› yerine mortalite olas›l›¤›n›n mo-
del tabanl› tahmini sa¤lanm›flt›r (21). Buna göre 7 faktör
postoperatif mortalite ile iliflkili bulunmufltur:

1. Periferik arter hastal›¤›
2. Bafllang›çtaki nefes darl›¤›
3. Daha önceki koroner revaskülarizasyon 
4. Yafl
5. Bafllang›çtaki VK‹
6. Kronik steroid tedavisi
7. Bariatrik giriflimin tipi
Beklenen Morbidite ve Mortalite Uyumsuzlu¤u :

"Obezite Paradoksu"
Obez hastalarda mortalite çal›flmalar›nda obezite pa-

radoksu s›k kullan›lan bir kavramd›r (22). Non-bariatrik
cerrahi geçiren 118707 obez hastan›n incelendi¤i bir ça-
l›flmada perioperatif komplikasyonlar›n en düflük oldu¤u
gruplar afl›r› kilolu veya I.derece obezler olarak bulun-
mufltur (23). Ayn› flekilde hastanede kal›fl süreleri de
normal kilolu hastalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha k›sa
bulunmufltur (4.2 ve 4.1’e karfl›l›k 4.8 gün). Yine
VK‹ < 30kg m-2 olanlar ile  VK‹ > 30kg m-2 olan obez
hastalar›n yo¤un bak›m süreçleri incelendi¤inde ventila-
törde kal›fl süresi ve yo¤un bak›mda kal›fl süreleri obez
hastalarda daha k›sa olarak tespit edilmifltir (24). 

Bu flekli ile obezite paradoksunun kesin bir aç›kla-
mas›n› yapmak zordur. Ya¤ dokusunun kalori deposu
olarak çal›flmas› ya da obez hastalarda seviyeleri yüksek
olan IL-10 ve leptinin immunomodülasyona neden oldu¤u
hipotezleri tart›fl›lmaktad›r. Ancak VK‹  > 40 kg m-2 olan
obez hastalarda mortalitede belirgin art›fl vard›r. 

Havayolu

Obez hastalarda adipoz doku faringeal yap›lar içine
birikimler yaparak havayolu bofllu¤unun daralmas›na
neden olur. Yüz, boyun, gö¤üsler, toraks ve abdomende
afl›r› ya¤ dokusu art›fl› ile birlikte hastan›n pozisyonu,
boyun ekstansiyonu, maske ventilasyonu, trakeal entü-
basyon, oksijenasyon ve gerekli oldu¤unda trakeotomi
ile ilgili önemli sorunlar yaratabilir. Obez hastalarda
maske ventilasyonunun daha zor oldu¤u bilinmektedir
(25, 26). Zor laringoskopi için risk faktörleri obez olma-
yan bireylerdeki ile ayn› olmas›na ra¤men obezite,
zor/baflar›s›z entübasyon ile %30 daha fazla iliflkilidir
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(27). Yine de obez hastalar mallampati s›n›flamas›, tiro-
mental ve sternomental mesafe, küçük a¤›z aç›kl›¤›, bü-
yük ç›k›nt›l› difller, s›n›rl› boyun hareketi, retrognati gibi
potansiyel zor entübasyon belirtileri aç›s›ndan muayene
edilmelidir. Ayr›ca bu hastalarda büyük bir boyun çevre-
si faydal› bir ek göstergedir ve 60 cm’den daha büyük
oldu¤unda %35 oran›nda zor laringoskopi ile iliflkilidir
(28). 

Kardiyovasküler Sistem

Obez hastalar sistemik ve pulmoner hipertansiyon,
koroner arter hastal›¤›, sa¤ ve/veya sol ventrikül yet-
mezli¤i aç›s›ndan ayr›nt›l› bir öykü ve fizik muayene
gerektirir. Bu hastalarda fiziksel aktivite yetersiz oldu¤u
için ciddi kardiyovasküler hastal›k varl›¤›nda bile semp-
tomatik anjina veya efor dispnesi görülmeyebilir. Tedavi
edilmemifl UAS’l› hastalarda birlikte pulmoner hiper-
tansiyon ve kalp yetmezli¤i olabilir (29). Kardiyak mor-
bidite ile güçlü bir iliflkisi oldu¤u için metabolik send-
rom  tan›mlanmal›d›r (30). Kardiyopulmoner egzersiz
testi ameliyat sonras› yüksek komplikasyon riski ve art-
m›fl hastanede kal›fl süresini öngörmede yard›mc› olabi-
lir (31,32). Ancak egzersiz testinin ciddi obez hastalarda
uygulanmas› obezite veya ortopedik sorunlar nedeniyle
s›n›rl› olabilir. Belirli kardiyak incelemeler egzersiz to-
lerans›, ek komorbidite varl›¤› ve majör cerrahi planlan-
d›¤›nda düflünülebilir. 

Solunum Sistemi

Solunum sistemi ve egzersiz tolerans› klinik olarak
de¤erlendirilmelidir. Böylece fonksiyonel k›s›tlamalar
belirlenmifl ve ileri ayr›nt›l› de¤erlendirme için rehberlik
etmifl olur. Afla¤›daki özellikler altta yatan önemli solu-
num sistemi hastal›¤›n› gösterebilir ve ameliyat öncesi
arter kan gaz› analizi düflünülmelidir (33):

- Oda havas›nda arteriyel satürasyon <% 95
- Zorlu  vital  kapasite < 3 L veya 1 sn’deki zorlu

ekspiratuar hacim < 1.5 L
- ‹stirahatte inspiratuar ‘wheezing’
- Serum bikarbonat konsantrasyonu > 27 mmol L-1

Arteriyel PCO2 > 45mmHg olmas› bir ölçüde solu-
num yetmezli¤i ve buna ba¤l› olarak artm›fl anestezi ris-
kini gösterir. 

Uykuda solunum bozukluklar› için de¤erlendirme
esast›r. UAS en az 10 saniye  süresince üst havayolu
kollaps›na ba¤l› olarak hava ak›m›n›n tam veya tama ya-
k›n durmas›d›r. UAS prevelans› obez hastalarda %
90’lara kadar ç›kabilen bariatrik cerrahiden sonra dra-
matik bir flekilde düzelen önemli bir komorbiditedir. Pe-
rioperatif komplikasyon görülme s›kl›¤› UAS olan has-
talarda 2-4 kat artar ve bu hastalar sedasyon, analjezi
veya anestezi uygulamalar›yla iliflkili komplikasyonlar
aç›s›ndan yüksek risk alt›ndad›r. 

ASA ise UAS’y› tan›mlarken apne/hipopne indeksini
(AH‹) kullan›r. AH‹’i bir saat süresince oluflan apne ve
hipopne say›s›n›n göstergesidir. 6-20 hafif, 21-40 orta ve
> 41 a¤›r UAS’d›r. A¤›r UAS s›kl›¤› ise maalesef %
33.1 gibi yüksek bir oranda görülmektedir (34). Tan›da
standart yöntem polisomnografidir.

UAS riski tafl›yan hastalar› de¤erlendirmek için
Stop-Bang anket formu preoperatif dönemde  kullan›la-
bilir. UAS riskini de¤erlendirmek için kullan›lan STOP-
BANG sorgulamas› da risk düzeyini belirleyen basit bir
testtir. Horlama, yorgunluk, gözlemlenmifl apne, yüksek
kan bas›nc›, VK‹ > 35 kg m-2, yafl >50, erkek cinsiyet ve
boyun çevresi > 40 cm olmas› sorgulan›r ve her biri bir
puan al›r. 3 puana kadar UAS için düflük risk, 3’den faz-
la ise yüksek risk olarak de¤erlendirilir. UAS  için 4’ün
üzerinde olmas› daha duyarl›d›r. 

Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS) nöromüs-
küler, mekanik ya da metabolik bir neden olmaks›z›n
obezite (VK‹ ≥30 kg m-2), uyku solunum bozuklu¤u,
gün içi uyan›k hiperkapni (PaCO2 ≥45 mmHg) ve hi-
poksemi (PaO2 ≤70 mmHg) birlikteli¤i ile tan›mlan›r
(35). OHS’de gün içi görülen hiperkapni basit obezite
ve UAS ile ay›r›c› tan›da önemli bir özelliktir. Bu hasta-
larda hiperkapni için rutin tarama yap›lmas› OHS tan›-
s›nda yard›mc› olabilir. Elektif cerrahi öncesi serum bi-
karbonat düzeyi hiperkapni taramas› için kolay bir test-
tir. Serum bikarbonat düzeyinde artma ya da uyan›kl›k
s›ras›nda oda havas›nda SpO2 ile hipoksemi varl›¤›n›n
tespit edilmesi durumunda arteriyel kan gaz› ölçümü ile
bir do¤rulama testi önerilir. OHS prevalans› UAS olarak
bilinen hastalarda % 11 ve bariatrik cerrahi hastalarda %
8’dir (36). 

PER‹OPERAT‹F DÖNEM 

Premedikasyon

Morbid obez hastalarda anksiyolitik ve sedatif etki
için oral benzodiyazepinler kullan›labilir. Ayr›ca düflük
dozlarda titre ederek midazolam intravenöz uygulanabi-
lir. Ancak özellikle OSA tan›s› olan morbid obez hasta-
larda sedatif etkili ilaçlara ve opioidlere duyarl›l›k artt›-
¤› için mümkün oldu¤unca bu ajanlardan kaç›n›lmal›d›r.
Parasetamol ve non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar
(NSA‹‹) ile preemptif analjezi uygulanabilir. Premedi-
kasyon s›ras›nda aspirasyon pnömonisi riski dikkate
al›nmal›d›r. H2-reseptör antagonistleri, partikülsüz anti-
asitler (sodyum sitrat) ve proton pompa inhibitörleri
kullan›larak gastrik asit ve/veya volüm azalt›l›r, böylece
aspirasyon riski ve komplikasyonlar› önlenebilir. Bu
ajanlara genellikle postoperatif dönemde de devam edil-
mektedir.
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Bariatrik cerrahiye aday hasta venöz tromboemboli
(VTE) için orta-yüksek risk alt›ndad›r ve VTE profilak-
sisi uygulanmal›d›r. Ancak bu hastalarda VTE profilaksi
tipi, dozu ya da süresi ile ilgili öneride bulunmak için s›-
n›f I kan›t yoktur. Mekanik profilaksi ve erken mobili-
zasyon tüm bariatrik cerrahi hastalar› için tavsiye edilir.
Bu hastalarda venöz dönüflü sa¤layacak aral›kl› pnöma-
tik kompresyon uygulayan cihazlar perioperatif süreç
boyunca kullan›lmal›d›r. Mekanik profilaksi ve kemo-
profilaksi kombinasyonu klinik durum ve kanama riski
dikkate al›narak uygulanmal›d›r. Kullan›lacak kemopro-
filaksi türü konusunda literatürde çeliflkili veriler vard›r.
Ancak mevcut bilgiler düflük molekül a¤›rl›kl› heparin
(DMAH)’in hem kanama riskini art›rmad›¤›n› hem de
anfraksiyone heparin (AFH)’e göre daha iyi VTE profi-
laksisi sa¤lad›¤›n› göstermektedir (37). Ço¤u taburculuk
sonras› VTE olaylar› ameliyattan sonra ilk 30 gün içinde
ortaya ç›kar. VTE aç›s›ndan yüksek risk alt›nda oldu¤u
kabul edilen hastalarda uzat›lm›fl VTE profilaksisi düflü-
nülmelidir ancak belirli bir doz veya taburculuk sonras›
VTE profilaksi süresi için tavsiye oluflturacak yeterli veri
yoktur. 

Monitörizasyon ve Hasta Pozisyonu

Obez hastalarda standart monitörizasyon s›ras›nda
hem uygulama hem de ekipman ile ilgili zorluklar ya-
flanmas› olas›d›r. Uygun boyutta manflon bulunmamas›
ve üst kolun afl›r› konik flekli nedeniyle do¤ru noninva-
ziv kan bas›nc› okumada güçlükler ortaya ç›kabilir. Kol
için çok küçük bir manflon kullan›lmas› durumunda kan
bas›nc› ölçümleri yanl›fll›kla artabilir. Yanl›fl okumalar›
önlemek için uygun manflon boyutu üst kol çevresi veya
tüm kolun en az % 75’ini çevreleyen bir manflon içer-
melidir (38). ‹nvaziv kan bas›nc› monitörizasyonu ciddi
kardiyopulmoner hastal›¤› olan süper morbid obez has-
talar ve noninvaziv kan bas›nc› manflonunun yeterli
oturmad›¤› hastalarda kullan›lmal›d›r. Cerrahi s›ras›nda
nöromüsküler monitörizasyon derlenme döneminde re-
zidüel nöromüsküler blokaj› önlemek için tavsiye edilir.
Obez hastalarda periferik venöz eriflim zay›f hastalara
göre daha zor olmas›na ra¤men santral venöz kateteri-
zasyon rutin olarak önerilmez. Obez hastalarda periferik
eriflim zorlu¤u, venöz eriflimin korunmas› gereken potan-
siyel postoperatif bak›m gereksinimleri (örne¤in; enteral
beslenme veya iv tedavi) olan hastalarda santral venöz
eriflim önemli hale gelir ve bu hastalarda gerekli olabilir.
Santral venöz ve pulmoner arter kateterizasyonu ciddi
kardiyopulmoner hastal›k varl›¤›nda da kullan›labilir.

Laparoskopik obezite cerrahisi pozisyonu cerrahi
tercihe ba¤l› olarak de¤iflse de genellikle modifiye L-
loyd Davis (ters Trendelenburg pozisyonunda bacaklar
ayr›k pozisyonda ve kol tahtalar› üzerinde her iki kol

yana aç›lm›fl) pozisyonunda gerçeklefltirilir. DM ve
morbid obez hastalarda bas› yaralar›, sinir yaralanmalar›
ve rabdomiyoliz daha s›k görülür (38). Hasta ameliyat
masas›nda kendi konumunu belirleyerek bas›nç noktala-
r›n›n belirlenmesine ve korumas›na yard›mc› olabilir.
Özellikle masa pozisyonu de¤ifliklikleri veya cerrahi
manipülasyon s›ras›nda hasta yer de¤ifltirebilir. Önlem
olarak hasta sar›larak masaya sabitlenmelidir, cerrahi ifl-
lem öncesi ve süresince pozisyon düzeltilmelidir ve ba-
s›nç noktalar› desteklenmelidir.

Havayolu Yönetimi

Morbid obez hastalarda azalm›fl fonksiyonel rezidüel
kapasite ve artan bazal oksijen tüketimi vard›r. Bu ne-
denle indüksiyon ve entübasyon dönemleri aras›ndaki
apne sürecinde h›zl› ve erken desatürasyon görülür. ‹de-
al bir yüz maskesi kullan›larak pre-oksijenasyon stan-
dart olarak zorunludur. Preoksijenasyon için sürekli po-
zitif havayolu bas›nc› (CPAP) ve pozitif ekspirasyon so-
nu bas›nc› (PEEP) uygulamas› gibi ek teknikler de kul-
lan›labilir. ‹ndüksiyon periyodu (solunum s›ras›nda C-
PAP ve apne sonras› PEEP) süresince 10 cm H2O CPAP
/ PEEP kullan›m› ile morbid obez hastalarda desatüras-
yon öncesi apne süresinin % 50 oran›nda artt›¤› gösteril-
mifltir (39,40).

Anestezi indüksiyonu öncesinde hasta "ramped" po-
zisyonda konumland›r›lmal›d›r. Bu pozisyonda lomber
bölgeden oksiputa kadar hastan›n alt›na yast›klar yerlefl-
tirilerek üst gövde, bafl ve boyun 20-30 derece yükselti-
lir. Böylece sternum ile kulak seviyesinde tragus ayn›
hizada ve kollar gö¤üs kafesinden afla¤›da yerleflmifl
olur. Bu pozisyon ile glottik yap›lar›n görünümü iyileflir
ve orotrakeal entübasyon kolaylafl›r. Ayr›ca akci¤er me-
kani¤i iyileflti¤i için oksijenasyon ve ventilasyon artar,
bu da güvenli apne süresini art›r›r. 

Yüz maskesi ile ventilasyon mide ve ba¤›rsak dis-
tansiyonunu önlemek için dikkatli yap›lmal›d›r ve venti-
lasyonu kolaylaflt›rmak için orofarengeal ‘airway’ yer-
lefltirilmelidir. Bu hasta grubunda yüz maskesi ile venti-
lasyon zor olabilece¤i için alternatif hava yolu gereci
olarak bir supraglottik havayolu arac› operasyon odas›n-
da haz›r bulundurulmal›d›r. Beklenen zor maske venti-
lasyonu ya da entübasyon gibi durumlarda spontan ven-
tilasyon korunarak uyan›k fiberoptik bronkoskop ile en-
tübasyon uygulanabilir. Morbid obez hastalarda entü-
basyon s›ras›nda videolaringoskoplar laringeal görüntü-
yü iyilefltirir ve h›zl› entübasyona olanak sa¤lar (41).
Zor entübasyon öngörülen laparoskopik obezite cerrahisi
uygulanacak morbid obez hastalarda videolaringoskop,
fiberoptik entübasyona alternatif olarak kullan›lm›flt›r
(42).
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Anestezik ‹laçlar ve Kas Gevfleticiler

Lipofilik ilaçlar hidrofilik ilaçlara göre daha büyük
bir da¤›l›m hacmine sahiptir. Ancak kan›ta dayal› güncel
veriler obez bireylerde da¤›l›m hacmi de¤iflikliklerinin
ilaca özgü oldu¤unu göstermektedir (43). Ço¤u aneste-
zik ajan için total vücut a¤›rl›¤›na (TBW) göre doz he-
saplanmas› doz afl›m› riski sebebiyle uygun de¤ildir.
Bafllang›çta anestezik ilaç dozlar›n› hesaplamada toplam
vücut a¤›rl›¤›n›n yerine ya¤s›z (LBW) veya düzeltilmifl
vücut a¤›rl›¤› kullan›lmas› önerilmektedir (Tablo III)
(44).

Obez hastalarda bolus dozda indüksiyon ajan› uygu-
land›ktan sonra, anestezi santral kompartmandan perife-
ral dokulara redistribüsyonla sonlan›r. Kalp debisi pik
plazma konsantrasyonunda önemli bir belirleyicidir. Ti-
yopental indüksiyon dozu LBW’ye göre ayarland›¤›nda
kalp debisine göre ayarlanan doz ile ayn› pik plazma
konsantrasyonlar›na neden olur. Bu nedenle LBW’ye
dayal› indüksiyon dozlar› verilmesi uygun bir yaklafl›m-
d›r. Ancak artan kalp debisi ve daha büyük ya¤ kütlesi
içine yeniden da¤›l›m nedeniyle uyanma obez olmayan
hastalara göre daha h›zl› olmaktad›r. Tiyopental ile ilifl-
kili fark›ndal›k riski propofol’e göre daha yüksektir. Bu
nedenle indüksiyon sonras› anestezi idamesine bafllama-
da bir gecikme varsa ek indüksiyon ajan› verilmelidir
(44). Propofol yüksek lipid çözünürlü¤ü ve ayn› zaman-
da çok yüksek klirensi olan bir ilaçt›r. ‹ndüksiyon dozu,
tiyopental gibi kardiyak output’la korele oldu¤u için,
LBW’ye göre ayarlan›r. Obez hastalarda propofol sürek-
li infüzyon fleklinde verildi¤inde, da¤›l›m hacmi ve kle-
rensi TBW art›fl› ile birlikte artmaktad›r. TBW’ye dayal›
allometrik bir modelin ya¤s›z vücut a¤›rl›¤›, ya¤s›z küt-
le, normal ya¤ kütlesi gibi di¤er tan›mlay›c› modellere

üstün oldu¤u gösterilmifltir (45). Bu veriler propofol in-
füzyonunun TBW’ye dayal› olmas› gerekti¤ini ortaya
koymaktad›r. Propofol’ün hedef kontrollü infüzyonu s›-
ras›nda Schnider veya Marsh modellerinin kullan›m› ile
ilgili kan›tlar yetersizdir. Bu durumda fark›ndal›k riski
nedeniyle anestezi derinli¤inin monitörizasyonu tavsiye
edilir (44).

Nöromüsküler blokerler gibi hidrofilik ilaçlar önce-
likle kompartmanda da¤›l›rlar. Bu nedenle bu ilaçlar›n
da¤›l›m hacminde ya çok az de¤ifliklik görülür ya da hiç
de¤ifliklik gözlenmez. Total vücut a¤›rl›¤›na dayal› ola-
rak roküronyum dozu uyguland›¤›nda etki bafllang›ç sü-
resinde anlaml› k›salma sa¤lanmaz ancak etki süresinde
belirgin art›fl görülür (46). Veküronyum TBW dayal›
dozlarda uyguland›¤›nda obez bireylerde obez olmayan
bireylere göre daha uzun etki süresine neden olur (47).
Bu nedenle doz hesaplan›rken IBW ya da LBW (ya da
ideal vücut a¤›rl›¤›n›n %20 fazlas›) kullan›lmas› uygun
bir yaklafl›md›r. Obez kiflilerde psödokolinesteraz mikta-
r› ve ekstrasellüler s›v› miktar› artm›flt›r. Bu faktörlerin
her ikisi süksinilkolinin etki süresini belirledi¤i için doz
ayarlamas› TBW’ye göre yap›lmal›d›r. Neostigmin ve
sugammadeks dozu zamanlama ve nöromüsküler blo-
kerlerin toplam dozu ile iliflkilidir. 

Morbid obez hastalarda kardiyak output art›fl› ve vü-
cut kompozisyonundaki de¤ifliklikler (ya¤l› ve ya¤s›z
kitle art›fl›) opioidlerin farmakokinetik özelliklerini de-
¤ifltirebilir (48). Fentanil klirensi LBW ile oldukça ilifl-
kili olan "farmakokinetik kütle" ile lineer olarak artar.
Remifentanil konsantrasyonlar›n›n simülasyonlar›nda
LBW dayal› remifentanil infüzyonu uygulanan obez ki-
flilerde TBW dayal› infüzyon verilen normal kilolu bi-
reylerle benzer plazma konsantrasyonlar› görülmüfltür

Tablo III. Sa¤l›kl› obez yetiflkinlerde önerilen anestezik ilaç dozlar›

Ya¤s›z vücut a¤›rl›¤› *                         Düzeltilmifl vücut a¤›rl›¤› *

Propofol Antibiyotikler 

(indüksiyon LBW/idame TBW) Düflük molekül a¤›rl›kl› heparin

Tiyopental Alfentanil

Fentanil Neostigmin (maksimum 5 mg)

Remifentanil Sugammadeks

Roküronyum Total vücut a¤›rl›¤› (TBW):Hastan›n gerçek a¤›rl›¤›

Atraküryum ‹deal vücut a¤›rl›¤› (IBW) (kg): boyu (cm) – x 

Veküronyum (x= kad›nlarda 105 / erkeklerde 100) 

Morfin Erkeklerde ya¤s›z vücut a¤›rl›¤› (LBW) (kg): 9270 x TBW (kg)

Parasetamol 6680 + (216 x VK‹ (kg m-2))

Bupivakain Kad›nlarda ya¤s›z vücut a¤›rl›¤› (LBW) (kg): 9270 x TBW (kg)

Lidokain 8780 + (244xVK‹ (kg  m-2))

Düzeltilmifl vücut a¤›rl›¤› (ABW) (kg):  IBW (kg) + 0.4 (TBW (kg) - IBW (kg))
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(49). Ayr›ca TBW’ye göre infüzyon önemli ölçüde daha
yüksek plazma konsantrasyonlar› ile sonuçlan›r ve bra-
dikardi, hipotansiyon gibi yan etkilerin riskini art›rabilir.
Bu nedenle opioidler için LBW kullanarak doz uygula-
ma bafllang›çta uygun yaklafl›md›r.

Ventilasyon

Obez hastalarda ideal intraoperatif ventilasyon stra-
tejisi bilinmemektedir. Ancak inspirasyon sonu bas›nc›
30 cmH2O alt›nda olmal› ve tidal volüm ideal vücut
a¤›rl›¤›na gore 6-8 mL kg-1 olmal›d›r. Atelektaziyi önle-
mek için "recruitment" manevras› (RM) uygulanmal› ve
yeterli PEEP parankimi aç›k tutmak için kullan›lmal›d›r.
Genel anestezi alt›nda morbid obez hastalarda on saniye
55 cmH2O recruitment manevras›n› takiben 10 cmH2O
PEEP uygulamas›n›n tek bafl›na PEEP veya RM uygula-
mas›na göre daha çok atelektaziyi azaltt›¤› ve oksijenas-
yonu iyilefltirdi¤i görülmüfltür (50). Laparoskopik bari-
atrik cerrahi geçiren obez hastalarda 7-8 saniye 40
cmH2O vital kapasite manevras›n›n ard›ndan 10 cmH2O
PEEP uygulamas›n›n intraoperatif ve postoperatif oksi-
jenasyonda iyileflme sa¤lad›¤›, post-anestezi bak›m üni-
tesinde (PABÜ)  kalma süresini k›saltt›¤›, atelektaziyi
önlemede etkili ve daha az pulmoner komplikasyon ile
iliflkili oldu¤u görülmüfltür (51). Laparoskopik gastrik
bant yerlefltirilen obez hastalarda her on dakikada bir 15
sn 40 cmH2O ile tekrarlanan RM ve ard›ndan 10 cmH2O
PEEP uygulamas› ile daha iyi solunum kompliyans› ve
PaO2 de¤erleri elde edilmifltir (52). PEEP ile birlikte
RM uygulamas›n›n, yaln›z PEEP ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yan etkisi olmadan intraoperatif oksijenasyonu ve
kompliyans› art›rd›¤›na dair baz› kan›tlar vard›r. Bas›nç
kontrollü ve volüm kontrollü ventilasyon uygulamalar›
aras›nda herhangi bir fark oldu¤una dair kan›t yoktur
(53). RM ve birlikte PEEP uygulanmas› ile küçük hava-
yolu birimlerini açmak ve aç›k kalmas›n› sa¤lamak
amaçlan›r. Böylece ventilasyon-perfüzyon uyumsuzlu¤u
azal›r ve oksijenasyon iyileflir. Normovolemik morbid
obez hastalarda iyi tolere edildi¤i gösterilse de bu uygu-
lamalar s›ras›nda ulafl›lan yüksek intratorasik bas›nçlar
venöz dönüflü ve kardiyak output’u azaltarak kardiyo-
vasküler hastal›klara yatk›n morbid obez hastalarda he-
modinamik instabiliteye neden olabilir. 

S›v› Tedavisi

Bariatrik cerrahi hastalarda s›v› yönetimi cerrahi
yaklafl›m, s›v› tipi, infüzyon miktar› ve süresi gibi bir-
çok faktörden etkilendi¤i için bu konuda kan›ta dayal›
bir öneri bulunmamaktad›r. Bariatrik cerrahiler daha çok
laparoskopi ile uygulanmaktad›r ve bu uygulama siste-
mik CO2 emilimine yol açar ve CO2 eliminasyonu için
gereksinim artar. Artan kar›n içi bas›nc› nedeniyle venöz

staz artar, intraoperatif portal ven kan ak›m› azal›r, idrar
ç›k›fl› azal›r, solunum kompliyans› düfler, hava yolu ba-
s›nc› artar ve kalp fonksiyonlar› bozulur. Pnömoperiton-
yumun böbrek ve kalp fonksiyonu üzerindeki olumsuz
etkilerini minimize etmekte rol alan en önemli faktörler-
den biri intravasküler hacim optimizasyonudur. Lapa-
roskopik prosedürlerin direkt olumsuz etkilerinin yan›
s›ra obez ve morbid obez hastalarda özellikle uzun süre-
li giriflimler s›ras›nda kas hasar› riski bulunmaktad›r.
Kas y›k›m› rabdomiyoliz, ciddi elektrolit bozukluklar›,
kardiyak aritmiler ve akut böbrek yetmezli¤i ile sonuç-
lanabilir. Agresif s›v› replasman› rabdomiyoliz tedavi-
sinde önerilmesine ra¤men, liberal perioperatif s›v› rep-
lasman› ile rabdomiyolizin önleyebilece¤i konusu belir-
sizli¤ini korumaktad›r. Bu hasta popülasyonunda rabdo-
miyoliz görülme olas›l›¤› göreceli yüksek oldu¤undan,
ameliyat sonras› kreatin kinaz düzeyleri özel risk alt›n-
daki hastalarda rutin olarak kontrol edilmelidir (54). 

Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan 50 morbid
obez hastada strok volüm varyasyonu (SVV) rehberli-
¤inde s›v› tedavisi uyguland›¤›nda toplam intraoperatif
s›v› miktar› 600 mL saat-1 oldu¤u ve ameliyat s›ras›nda
s›v› gereksiniminin obez olmayan hastalarla ayn› oldu¤u
bulunmufltur (55). Obez hastalarda hipovolemi artm›fl
hemodinamik instabilite, postoperatif bulant› ve kusma
ile iliflkilidir (56). Hipervolemi ise artm›fl kardiyovaskü-
ler hastal›k insidans› ile iliflkili olarak dekompanse kalp
yetmezli¤i, periferal doku ödemi ve pulmoner kompli-
kasyon riskini art›rabilir. Bu nedenle obez hastalarda
normovoleminin hedeflenmesi kardiyak stabilite için
gereklidir.

POSTOPERAT‹F BAKIM

Asl›nda postoperatif bak›m hastan›n preoperatif ha-
z›rl›k döneminde bafllar. Bariatrik cerrahide hastan›n op-
timal koflullar sa¤lanacak flekilde haz›rlanmas› ve pero-
peratif dönemde anestezi yönetiminin hastaya özel plan-
lamalar ile yap›lmas› postoperatif dönemdeki sonuçlar›
etkileyecektir. Uygulanacak ilaçlar›n doz etkinli¤ini
özellikle morbid obez hastalarda öngörmek pek müm-
kün olmamaktad›r. 

Preoperatif dönemde haz›rl›k hastan›n komorbidite-
leri üzerine odaklanmal›d›r. Kardiyak problemler belir-
lenmeli ve özellikle ASA ve AHA’da üzerinde durulan
efor kapasitesi belirlenmelidir. Kalp yetmezli¤i bulgula-
r› var ise tedavisi planlanmal›, gerekti¤inde ACE inhibi-
törleri, diüretikler, beta blokerler veya "pacemaker" uygu-
lamas› planlanmal›d›r. Ejeksiyon fraksiyonunun > % 40
olmas›  sonuçlar›  olumlu  etkileyecek  bir  faktördür.
Hipertansiyon varsa tedavisi düzenlenerek kontrol alt›na



Journal of Anesthesia - JARSS 2016; 24 (3): 139 - 153 Erkoc et al: Bariatric anesthesia

148

al›nmal›d›r. Postoperatif pulmoner komplikasyonlar› en
aza indirmek için üst/alt havayolu enfeksiyonu varl›¤›
belirlenmeli ve gerekirse uygun sürelerde antibiyotik te-
davisi uygulanmal›d›r. Ast›m veya KOAH varsa tedavisi
optimize edilmelidir. UAS aç›s›ndan de¤erlendirilmeli,
gerekiyor ise en az 8 hafta CPAP/BiPAP uygulanmal›d›r.
Sigara kullanan bir hasta ise en az 8 hafta sigara içme-
mesi sa¤lanarak cerrahi ertelenmelidir. Optimal glise-
mik kontrol sa¤lanmal›, HbA1C düzeyi  <  %7 olmal›-
d›r. Ancak bunun sa¤lanmas› 3 ay sürebilir. 

Ekstübasyon aflamas›na gelen hastada; e¤er erken
dönemde non-invaziv ventilasyon da planlanm›yor ise,
uyan›k, koopere, nöromusküler fonksiyonlar›n tam ola-
rak geri döndü¤ü ve yeterli tidal hacimleri oluflturabildi-
¤i koflullar›n sa¤lanmas› ön koflullar› ile yar› oturur po-
zisyonda ekstübe edilmelidir. Postoperatif erken dönem-
de rezidüel kürarizasyonun olmas› hipoventilasyon, so-
lunum depresyonu, karbondioksit retansiyonu ve buna
ba¤l› respiratuvar asidoz ile fliddetli ve komplike bir kli-
nik tabloya yol açabilece¤inden intraoperatif dönemde
kullan›lan kas gevfletici ajan›n ve bunun etkisini geri
döndürücü ajan›n seçilmesi çok önemli olmaktad›r. Gü-
nümüzde daha güncel olan ve pek çok endikasyonda
kullan›m alan› bulan sugammadeks ile neostigmin’in
karfl›laflt›r›ld›¤› çal›flmalarda % 90 "train-of-four" (TOF)
oran›na ulaflma süresi sugammadeks ile 2.7 dakika ola-
rak bulunurken neostigmin ile bu süre  9.6 dakikad›r. Yi-
ne van Lecker ve ark’n›n (57) yapt›¤› çal›flmada sugam-
madeks ile en etkin dozun ideal vücut a¤›rl›¤›na % 40
ek doz ilavesi ile elde edilen doz oldu¤u  (%90 TOF;
112.5 sn) bulunmufltur. Ancak obez hastalarda uygun
doz seçimi hala tart›flma konusudur. Çünkü önerilen
dozlarda yeterli etkinli¤e ulafl›lamayan pek çok olgu bil-
dirimleri de vard›r. Burada en önemli basamak asl›nda
nöromusküler blok monitörizasyonunun rutin uygula-
man›n bir parças› olarak yap›lmas›d›r. Obez haslarda el
bilek çevresinde ya¤ dokusu art›fl›na ba¤l› olarak yanl›fl
sonuç al›nabilece¤inden fasiyal bölge gibi farkl› lokas-
yonlardan da monitörizasyon yapacak ekipman›n bulun-
mas› gereklidir. El bilek çevresi 18 cm’den fazla oldu-
¤unda supramaksimal uyar› için en az 70 mA ak›m sa¤-
lanmas› gerekecektir. 

Kardiyovasküler Sistem

Hipertansiyon: Obez hastalar›n % 50-60 gibi önemli
bir k›sm›nda zaten hipertansiyon mevcuttur. Tedavisi
preoperatif olarak optimize edilmedi¤i durumlarda ank-
siyete, a¤r›, hipervolemi, hipoksi, hiperkarbi ve mesane
distansiyonu gibi sempatik aktivasyon yapan nedenlerle
ciddi postoperatif hipertansiyon geliflebilir ve bu da mi-
yokard iskemisine, konjestif kalp yetmezli¤ine, strok ve
kanamaya yol açabilir. 

‹skemik kalp hastal›¤› ve konjestif kalp yetmezli¤i:
Obezitede dolaflan kan hacminin artmas› ile preload,
strok hacmi, kardiyak output ve dolay›s› ile miyokard›n
ifl yükü artacakt›r. Postoperatif stres kaynaklar›; a¤r›, hi-
poksi, titreme, hiperkapni, anemi, s›v› yüklenmesi gibi
nedenler miyokard›n oksijen talebinin artmas›na neden
olacak; ancak talebin karfl›lanmamas› nedeni ile iskemi
ve kalp yetmezli¤i geliflecektir. Dolay›s› ile oksijenas-
yon, a¤r› kontrolü ve yeterli ventilasyon sa¤lanmal›d›r.
Kalp yetmezli¤i geliflmesi durumunda sistolik veya dias-
tolik disfonksiyon olmas› da önemlidir. Sistolik disfonk-
siyon varl›¤›nda kontraktiliteyi azaltan veya hipotan-
siyon yapan beta blokerler gibi ajanlardan kaç›nmak ge-
rekir. Diyastolik disfonksiyonda ise hipertansiyon ve ta-
flikardinin engellenmesi gerekir. Beta blokerler, kalsiyum
kanal blokerleri veya ACE inhibitörleri kullan›labilir. 

Aritmiler: Obez hastalarda benzer sebepler ile ve ileti
sisteminin ya¤lanmas›n›n da katk›s› ile aritmiler s›k gö-
rülür. Özellikle atriyal fibrilasyon riskinde % 50 art›fl
vard›r. EKG’de düflük QRS voltaj›, aks›n sola deviasyo-
nu, T dalgas›nda düzleflme, SVH bulgular›, uzun QT in-
tervali olabilir. Tedavi altta yatan sebep ve hemodina-
mik instabilitenin düzeltilmesi ile bafllar. 

Postoperatif Akci¤er Fonksiyonlar› ve Oksijenasyon

Obez hastalar postoperatif dönemde solunum yet-
mezli¤i ve desatürasyon geliflmesi aç›s›ndan yüksek
riskli hastalard›r. Obez hastalarda abdomende, diyaf-
ramda ve interkostal bölgede ya¤ dokusu artmas› torak-
s›n bas›nç-hacim özelliklerini de¤ifltirir ve diyafram ha-
reketlerini k›s›tlar, gö¤üs duvar› ve akci¤er kompliyans›
azal›r. Gö¤üs duvar›nda elastik rezistans›n artmas› ve
kompliyans azalmas› özellikle supin pozisyonda belir-
ginleflir ve artm›fl solunum ifli, s›n›rl› maksimum ventila-
tuvar kapasite, h›zl› ve yüzeyel solunum ile sonuçlan›r. 

Pulmoner kompliyans›n azalmas› fonksiyonel rezi-
düel kapasite ve ekspiratuvar rezerv volümün azalmas›-
na neden olur. Özellikle morbid obezite ile birlikte total
akci¤er kapasitesi ve vital kapasitede azalma görülür.
Rezidüel volüm ve kapanma kapasitesi de¤iflmemesine
ra¤men FRK’deki azalma, normal tidal ventilasyon s›ra-
s›nda akci¤er volümlerinin kapanma kapasitesinin alt›n-
da kalmas›na neden olur. Bu etki özellikle supin ve tren-
delenburg pozisyonunda akci¤er bazallerinde ventilas-
yonun azalmas›na, periferik akci¤er birimlerinin kapan-
mas›na, sa¤-sol flanta, ventilasyon-perfüzyon oran› anor-
malliklerine ve arteriyel hipoksemiye yol açabilir. 

Bu de¤ifliklikler genel anesteziden derlenme sürecin-
de klini¤i komplike edebilen önemli faktörler olmakta-
d›r. Zaten akci¤er fonksiyonlar› bak›m›ndan s›n›rlanm›fl
olan obez hasta postoperatif derin sedasyon veya kötü
a¤r› kontrolü, azalm›fl fonksiyonel rezidüel kapasite, artm›fl
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havayolu rezistans› ve azalm›fl gö¤üs duvar› kompliyans›
ile birleflti¤inde h›zla dekompanse olabilmektedir. 

Bu hastalar›n erken dönemde mutlaka post-anestezi
bak›m ünitesinde monitörize edilerek takip edilmeleri
gerekir. Bariatrik cerrahi sonras›, özellikle morbid obez
hastalarda belirgin desatürasyon epizodlar› olabilece¤in-
den destek oksijen tedavisi uygulanmas› gerekir. Zaten
bu oksijen gereksinimi bariatrik cerrahinin günübirlik
cerrahi olmas›ndaki en önemli engeldir. 

Postoperatif dönemde morbid hastalar›n supin pozis-
yondan çok 30°-45° yüksekte yatmas› arteriyel oksije-
nasyonu art›rmaktad›r. Yar› oturur pozisyon veya ters
Trendelenburg pozisyonu acil durumlarda havayolu için
gerekli olan pozisyonlard›r. 

Atelektazi

Normalde genel anestezi uygulamas› büyük oranda
atelektaziye ba¤l› olarak pulmoner gaz de¤iflimini
önemli oranda etkiler. Normal sa¤l›kl› eriflkin hastalar›n
% 85-90’›nda indüksiyondan dakikalar sonra atelektazi
geliflmeye bafllar ve tüm akci¤erin % 15’i atelektatik ha-
le gelir. Özellikle akci¤erin bazal bölgeleri etkilenir ve
kardiyak output’un %5-10’u oran›nda pulmoner flanta
yol açar. Obez hastalarda ise gö¤üs duvar› ve akci¤er
kompliyans›nda ve fonksiyonel rezidüel kapasitede
azalmaya ba¤l› olarak atelektazi geliflimine yatk›nl›k da-
ha da fazla olmaktad›r. Üst abdomen cerrahisi sonras›
atelektazi insidans› % 45’dir. Dolay›s› ile obez hastalar-
da önerilen hasta derlenme odas›nda iken CPAP’a bafl-
lanmas› ve özellikle ilk 24 saat devam edilmesidir.  

UAS/OHS

UAS olmas› postoperatif komplikasyonlar için
önemli risk faktörüdür. Özellikle yak›n monitörizasyo-
nun yap›lmad›¤› hastalarda desatürasyon % 10.7, solu-
num yetmezli¤i % 2 , kardiyak olaylar % 3.8 ve yo¤un
bak›m ihtiyac› % 5.1 oranlar›nda bildirilmektedir (58).
Temelde komplike geçmemifl bir cerrahiden sonra yak›n
monitörizasyon, özellikle ‘pulse’ oksimetre ve kapnog-
raf ile yeterli olabiliyor iken a¤›r UAS varl›¤›nda yo¤un
bak›m gereksinimi artabilmektedir. "Longitudinal As-
sessment of Bariatrik Surgery Consortium" taraf›ndan
yap›lan gözlemsel kohort çal›flmada UAS’› olmayan
hastalarda komplikasyon oranlar› (derin ven trombozu,
perkütan, endoskopik veya aç›k cerrahi gibi yöntemler
ile giriflim tekrar›, hastanede kal›fl süresinin 30 günden
fazla olmas›) UAS’› olanlardan daha düflük (%3’e karfl›-
l›k %5) bulunmufltur (59). AHI>6 veya STOP-BANG>3
olan riskli hastalarda preoperatif 4-6 hafta BiPAP veya
CPAP uygulanmas› ve postoperatif olarak da devam
edilmesi komplikasyonlar› azaltmaktad›r.

UAS nedeni ile zaten CPAP veya NIV cihaz› kulla-
nan hastalar›n postoperatif dönemde de bu flekilde C-
PAP ile ventile edilmeleri hipoventilasyon ve buna ba¤l›
geliflebilecek hipoksemi, desatürasyon ve hiperkarbi du-
rumlar›n› da engelleyecektir. ASA k›lavuzlar› da preope-
ratif dönemde CPAP veya BiPAP cihaz› kullanan hasta-
lara postoperatif erken dönemde hemen bafllanmas› ge-
rekti¤ini bildirmektedir. Bu ventilasyon modaliteleri
ekspirasyonda alveolar kollaps› önleyip inspirasyonda
da alveolar "recruitment" sa¤layacakt›r. Bu tür destek
tedavi cihazlar›n› kullanmayan hastalar için de bu tedavi
yaklafl›mlar› erken derlenme sürecini k›saltmaktad›r. En
önemli engel ise yüksek bas›nçlarda uyguland›klar› tak-
tirde cerrahi aç›dan anastomoz kaça¤›na yol açabilecek
gastrik poflta distansiyon oluflturabilme ihtimalleridir.
Aerofaji ve CPAP cihaz›n›n oluflturdu¤u sürekli pozitif
bas›nç ço¤unlukla cerrahlar için bir endifle kayna¤› ol-
maktad›r. Bunu belirlemek üzere yap›lan çal›flmalarda
CPAP’›n anastomoz kaça¤›na yol açt›¤› gösterilmemifl-
tir. Tavsiye edilen 5-8 cmH2O bas›nçlar› ile bafllayarak
ihtiyaca göre maksimum 15-20 cmH2O’ya kadar ç›k›l-
mas›d›r. Çünkü 20 cmH2O’nun üzeri bas›nçlarda alt
özefagus sfinkteri aç›lacakt›r. Bu konuda destekleyen
veya ihmal edilebilir olarak sonuçlanan çal›flmalar vard›r.

Özellikle komorbiditesi olan, preoperatif olarak opti-
mal koflullar›n sa¤lanamad›¤›, cerrahi sürenin uzun ol-
du¤u komplike vakalar›n postoperatif bak›m ünitesinde
en az 48-72 saat destek oksijen tedavisi eflli¤inde moni-
törizasyon yap›larak takip edilmeleri gerekir. Hatta nor-
mal uyku periyodlar› sa¤lan›ncaya kadar bu hastalar 3-4
gün veya daha fazla yak›n takip edilmelidirler. Bu süre
içinde a¤r› kontrolleri sedasyon düzeyini art›rmayacak
flekilde non-opioid ajanlar seçilerek planlanmal›d›r. Ço-
¤u kez, özellikle obez hipoventilasyon sendromu olan
hastalarda arter kan gaz› analizleri yaparak suprafizyo-
lojik oksijen uygulamas›n›n neden olaca¤› santral venti-
latuvar kontrolün bask›lanmas› ve  buna ba¤l› hiperkarbi
olmas›n›n önüne geçilmelidir.

Bulant›-Kusma

Bariatrik cerrahi geçiren hastalar postoperatif bulan-
t›-kusma için yüksek riskli hastalard›r. Zor maske venti-
lasyonuna ba¤l› gastrik distansiyon ve ya¤ dokusunun
ya¤da çözünen anestezik ajanlar için yavafl sal›nmalar›na
neden olan bir rezervuar olmas›ndan dolay› obez hasta-
larda postoperatif bulant›-kusma (POBK) s›k görülür.
Deksametazon, ondansetron ve skopolamin gibi multi-ilaç
tedavilere  ra¤men  hastalar›n   % 40’dan fazlas›  ilave
antiemeti¤e ihtiyaç duymaktad›r (60). ‹ntraoperatif dö-
nemde anestezi için opiodsiz propofol infüzyonu ile
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T‹VA uygulanmas› bu riski azalt›rken, postoperatif
analjezi amac›yla opiodlerin uygulanmas› POBK insi-
dans›n› artt›rmaktad›r (61). ‹nhalasyon anestezikleri ve
intraoperatif kullan›lan opioidler POBK gelifliminde
riski art›ran bir faktördür. Dolay›s› ile postoperatif dö-
nemi belirleyen faktörlerin büyük ço¤unlu¤u intraope-
ratif döneme ba¤l› olmaktad›r. Sadece propofol ile T‹-
VA uygulamas› bile POBK geliflimini % 20’lere varan
oranlarda azaltmaktad›r. Özellikle POBK bak›m›ndan
yüksek riskli hasta grubunda cerrahi öncesi droperidol
(0.625 mg, iv), indüksiyondan 10 dakika sonra deksa-
metazon (4-10 mg, iv) ve cerrahi bitiminden 20 dakika
önce ondansetron (4 mg, iv) fleklinde ço¤unlukla üçlü
antiemetik tedavi olarak uygulanan tedavilere postope-
ratif erken dönemde de droperidol (0.625 mg, iv) veya
ondansteron (4 mg iv) ile devam etmek gerekmektedir.
Wiengarten ve ark. (62) yapt›klar› çal›flmada bariatrik
cerrahiden sonra derlenmede kal›fl süresinin uzamas›-
n›n en önemli sebebini POBK olarak bulmufl ve drope-
ridol 0.625 mg, deksametazon 4 mg ve ondansetron 4
mg ile üçlü antiemetik tedavinin anestezi sonras› ba-
k›m ünitesinde kal›fl süresini önemli oranda azaltt›¤›n›
bildirmifllerdir. 

A¤r› Kontrolü

Endojen opioidler a¤r› kontrolü ile iliflkili olduklar›
kadar yeme al›flkanl›klar› ile de iliflkilidirler. Ne kadar
yüksek endojen opioid düzeyi olursa kiflinin a¤r› duyar-
l›l›¤› da o kadar az olmaktad›r. Obezlerde de bazal endo-
jen opioid düzeyi yüksektir. Benzer cerrahi giriflimlerde
obezlerin opioid ihtiyac› daha az olmaktad›r. 

Obez hastan›n bariatrik cerrahisinde a¤r› kontrolü-
nün sa¤lanmas› erken mobilizasyona imkan vererek pul-
moner enfeksiyon ve venöz tromboembolik olaylar›n
riskini azalt›r. Ayr›ca a¤r›n›n sebep oldu¤u yüzeyel solu-
numu da engelleyerek desatürasyon ve hiperkarbik epi-
zotlar›n olmamas›n› sa¤lar. Bu amaçla özellikle sedas-
yon derinli¤ini art›rabilecek ajanlardan kaç›narak daha
çok parasetamol, NSA‹‹’lar, lokal yara yeri infiltrasyon-
lar› ya da aç›k yap›lmas› planlanan bir cerrahi olacaksa
epidural analjezi öncelikli seçenekler olmal›d›r. 

Her ne kadar çok çeflitli analjezik seçenekleri ve
stratejileri varsa da akut postoperatif a¤r› kontrolünde
opioidler hala ilk ve en etkin seçenektir. Ancak santral
uyku apnesi ile solunum depresyonuna neden olmas›
kullan›m›n› s›n›rlayan faktörlerdir. Obez hastalarda ilaç-
lar›n klirensi ve farmakodinami¤indeki belirsizlik opi-
oid dozunu da etkilemektedir. Ço¤unlukla ideal vücut
a¤›rl›¤›na göre hesaplanmas›na ve ilave dozlar›n doz-ce-
vap iliflkisine bak›larak yap›lmas›na ra¤men tahminler
yan›lt›c› olabilmektedir. ‹yi klinik uygulamalar›n bir ge-
re¤i olarak özellikle opioid uygulanacak hastalara erken

postoperatif dönemde oksijen deste¤i alt›nda CPAP veya
N‹V uygulanmal›d›r.

Obez hastan›n analjezi ve sedasyonu için ço¤u k›la-
vuz ayn› endiflelere vurgu yaparak benzer önerilerde bu-
lunmaktad›r: 

• Multimodal analjezik tedavi, mümkünse rejyonel
teknikler ile,

• Postoperatif erken mobilizasyon,
• Sedasyondan kaç›n›lmas›,
• Destek oksijen ile noninvaziv ventilasyon,
• Postoperatif a¤r› kontrolü için nonsteroid anti-inf-

lamatuvar ilaçlar,
Parasetamol intravenöz uygulama flekli ile postope-

ratif a¤r› kontrolünde etkin olarak kullan›lmaktad›r ve
opioidlere bu anlamda iyi bir alternatiftir. Sedasyon et-
kisi olmayan santral etkili bir analjeziktir. ‹deal vücut
a¤›rl›¤›na göre doz hesaplanarak uygulanmal›d›r. NSA‹
ilaçlarla kombine edildi¤inde daha etkili olmaktad›r.
Tavsiye edilen doz günde maksimum 4 kez 1 gram uy-
gulanmas›d›r. 

Bunun yan›nda NSA‹ ilaçlar da etkinlikleri ile opi-
oidlere alternatiftir. Hem selektif hem de selektif olma-
yan COX-2 (siklooksijenaz-II) inhibitörleri s›kl›kla kul-
lan›lmaktad›r. ‹ntramusküler veya intravenöz diklofe-
nak, nonselektif bir NSA‹ ajand›r, etkisi geç bafllar an-
cak uzun etkisi ile s›kl›kla tek dozda yeterli olabilmekte-
dir. ‹ntravenöz ketorolak 6 saat aral›klar ile 30 mg dozda
etkin analjezi sa¤lamaktad›r. Yine hem COX-1 hem de
COX-2 için eflit oranda selektif olan ibuprofen akut a¤r›
tedavisinde intravenöz olarak 400-800 mg, 30 dakikal›k
infüzyon fleklinde maksimum günlük 3.2 gr olacak fle-
kilde uygulanabilir. 

Opioid ihtiyac›n› azaltan di¤er adjuvan ajanlardan
pregabalin, ketamin, tramadol ve alfa-2 agonistler de se-
çenek olarak kullan›lmaktad›r. Deksmedetomidin hava-
yolu tonusunun ve solunumun santral kontrolünün de-
vaml›l›¤›n› sa¤lamas› bak›m›nda morbid obezlerde daha
çok tercih edilmektedir. 02-0.8 µg kg-1 dk-1 dozunda in-
füzyon olarak uyguland›¤›nda hem yeterli analjezi sa¤-
lar hem de POBK’y› önler. 

Düflük doz ketamin uygulamas›nda anestezi dozla-
r›nda ortaya ç›kan kardiyovasküler ve metabolik stimü-
lan yan etkiler ortaya ç›kmaz. NMDA antagonizmas› ile
a¤r› transmisyonunda glutamat etkisini bloke eder. Ad-
juvan olarak kullan›ld›¤›nda opioid ihtiyac›n› belirgin
ölçüde azaltmaktad›r. ‹lk 48 saatte halüsinasyon yapma-
yan ve kognitif bozuklu¤a yol açmayan 0.5 mg kg-1 yükle-
me dozunun ard›ndan 2-2.5 µg kg-1 dk-1 infüzyon olarak
uygulanabilir. Doz hesaplan›rken ya¤s›z vücut a¤›rl›¤›na
göre hesaplanmal›d›r.
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Cabrera ve ark. (63) preoperatif olarak tek doz 150
mg pregabalin verilmesinin laparoskopik ‘sleeve’ gast-
rektomi sonras›nda morfin ihtiyac›n› belirgin olarak
azaltt›¤›n› bulmufllard›r. 

Obezite opiodlerin farmakokinetik ve farmakodina-
miklerini de¤ifltirmektedir. E¤er opioidler kullan›lacak
ise en düflük efektif doz kullan›lmal›d›r. Özellikle hasta
kontrollü analjezi olarak yap›lan uygulamalarda bazal
infüzyondan kaç›narak sedasyona ve solunum depresyo-
nuna yol açmayacak kilitli kalma süreleri hastaya göre
belirlenmelidir. Bolus dozlar hesaplanan dozun % 20-
30’undan fazla olmamal›d›r.

Enfeksiyon Riski

Obez hastalarda obezite tek bafl›na postoperatif en-
feksiyon için risk faktörüdür. Bu hastalarda cilt, yumu-
flak doku, yara yeri, üriner ve solunum yolu enfeksiyon-
lar›na yatk›nl›k vard›r. Bunun sebebi ise obezite iliflkili
immün disfonksiyonu ve azalm›fl doku perfüzyonu kom-
binasyonunun olmas› kadar yetersiz antimikrobiyal ilaç
dozu ve özellikle diyabet gibi komorbid durumlard›r.
Obezitenin neden oldu¤u kronik inflamatuvar süreç ne-
deni ile dendritik epidermal T hücrelerin say›s› ve fonk-
siyonlar› bozulur. Bu hücreler cilt bariyerini, yara yerin-
de inflamasyonun regülasyonunu ve re-epitelizasyonu
sa¤layan hücreler oldu¤undan yara yeri iyileflmesi geci-
kir. Serbest ya¤ asitlerinin düzeyinin yüksek olmas› da T
hücre fonksiyonlar›n› bask›lar. Bariatrik cerrahide art-
m›fl enfeksiyon riskini azaltmak veya engellemek için
erken dönemde ve yeterli dozlarda antimikrobiyal tedavi
uygulanmas› gerekir. Ayr›ca özellikle diyabetik obez
hastalarda kan flekeri düzeyleri 110-140 mg dl-1 aral›¤›n-
da tutulacak flekilde yak›n takip edilmelidir.

Ferraz ve ark. (64)   bariatrik cerrahinin proflaksisi
için sürekli sefazolin infüzyonu (2 gr indüksiyonda ve
ard›ndan cerrahi süresince 1 gr infüzyon) ile ampisi-
lin/sulbaktam (2x1 gr) ve ertapenemi (1x1 gr) karfl›lafl-
t›rd›klar› çal›flmalar›nda sefazolinin daha düflük enfeksi-
yon oranlar› ile sonuçland›¤›n› göstermifllerdir.

Tromboembolik Riskler ve Proflaksi

Bu hastalarda venöz dönüflü sa¤layacak aral›kl› pnö-
matik kompresyon uygulayan cihazlar perioperatif süreç
boyunca kullan›lmal›d›r. Obez hastalar›n pek ço¤unda
alt ekstremitede venöz staz mevcuttur ve obezitenin
kendisi venöz tromboemboli için ba¤›ms›z bir risk fak-
törüdür. Cerrahi sonras› pulmoner emboli ye neden ola-
bilecek venöz tromboemboli geliflmesi katostrofik bir
komplikasyondur ve mortalitesi çok yüksektir. 

Pek çok farkl› mekanizmalar ile obezite protrombo-
tik bir durumdur. Leptin ve adiponektin gibi adipokinle-
rin afl›r› sal›n›m›, insülin rezistans›, ve kronik inflamatu-
var süreç platelet aktivasyonunu art›rmaktad›r. Morbid
obezlerde koagülasyon potansiyelinin bir göstergesi

olan trombin miktar› üretimi artm›flt›r. Bunlarla birlikte
obezlerde venöz staz s›kt›r ve endoteli aktive ederek
tromboza e¤ilimi art›r›r. 

Hastan›n komorbiditesine ba¤l› olarak daha da erken
dönemde farmakolojik proflaksi uygulanmas› gerekir.
Aktüel kiloya göre hesaplanarak yeterli ve etkin dozla-
ma sa¤lanmal›d›r. Örne¤in enoksaparin aktüel kiloya
göre 0.5 mg kg-1 olarak risk durumuna göre günde tek
veya iki doz fleklinde uygulanarak yeterli anti-Xa düzeyi
sa¤lanmal›d›r. Morbid obez hastalarda anti-Xa aktivitesi
de monitörize edilerek 0.2-0.4 IU mL-1 aral›¤›nda olacak
flekilde ilaç uygulanmal›d›r. 

Düflük doz anfraksiyone heparin (AFH)

2008 y›l›nda "American College of Chest Physicians
(ACCP)" k›lavuzlar›nda bariatrik cerrahide proflaksi
amac› ile günde 3 doz olacak flekilde düflük doz AFH
önerilmektedir (65). Ancak VK‹ yüksek olan bu hasta
grubunda uygulanan dozun farmakodinami¤i ve klinik
etkinli¤i belirlenememektedir. Sa¤l›kl› kilolarda bile
aral›kl› subkütan uygulama zay›f plazma etkinli¤i ve ka-
rars›z farmakokinetik özellikler gösterirken obezlerde
cilt alt› ya¤ dokusunun heparinin absorbsiyonunu nas›l
etkileyece¤i öngörülemeyebilir. Yap›lan bir çal›flmada
VK‹ ortalamas› 45 olan hasta grubunda proflaksi amac›
ile AFH sürekli infüzyon olarak 400 U/saat olarak hasta-
neden taburculu¤a kadar uygulanm›fl ve venöz trombo-
emboli insidans› % 0.12, ciddi kanama ise % 1.3 oran›n-
da görülmüfltür. Dolay›s› ile AFH’nin standart dozlardan
daha yüksek dozlarda uygulanmas› gerekebilir.

Düflük molekül a¤›rl›kl› heparinler

AFH’in biyoyararl›l›¤› ve antikoagülan etkisi öngö-
rülemedi¤inden obez hastalarda DMAH daha çok kulla-
n›lmaya bafllanm›flt›r. Subkütan uygulama sonras›
%100’e yak›n biyoyararl›l›kla kan ve venöz sistemde
tespit edildiklerinden tercih edilmektedirler. Total vücut
a¤›rl›¤›na göre hesaplayarak (enoksaparin; 0.5 mg kg-1

sk, günde tek doz) uygulanmas› tavsiye edilmektedir. 
Çok yüksek riskli (VK‹> 50) ve önceden pulmoner

emboli ve derin ven trombozu öyküsü olan bariatrik cerrahi
hastalar› için önemli bir seçenek de vena kava filtresidir. 

Medikal proflakside önerilen seçenekler (66);
• AFH; günde 3 kez 5000 U; daha yüksek dozlar için

kesin kan›t yoktur. 2-4 saat sonra aPTT (normalin üst s›-
n›r›nda veya hafif yüksek) ile etkinli¤i bak›labilir.

• DMAH; enoksaparin 40-60 mg/12 saat ara ile veya
deltaparin 5000 U/12 saat ara ile sabit doz ile uygulanabi-
lece¤i gibi total vücut a¤›rl›¤›na göre de hesaplanabilir.

Mobilizasyon

Mutlak hedef erken mobilizasyonun sa¤lanmas›d›r.
Mobilizasyon, pulmoner komplikasyonlar›n geliflmesini,
bas›ya ba¤l› oluflabilecek yaralar›, venöz staz› ve dolay›-
s› ile tromboemboliyi engelleyecektir. 
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