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Teknolojinin hızla geliştiği, her geçen 
gün işimizi kolaylaştıracak bir ürünün 
daha hayatımıza girdiği, günlük hayat 
hızlanıp koşuşturması artarken, insanların 
hareketinin azaldığı 21. yüzyılda obezite, 
tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden 
bir hastalık halini aldı. Vaka sayısındaki 
bu büyük artış, teknolojik ve kültürel 
değişikliklerin, bozulan doğal dengenin 
bir anlamda insan bedenindeki bir 

yansımasıdır. Günlük hayatımızda ne 
kadar az hareket ettiğimizi bir düşünün. 
Hemen hemen her işi bizim yerimize 
yapan makineler, otomobiller, yürüyen 
merdivenler, asansörler ve hatta yürüyen 
bantlar var hayatımızda. Atalarımız 
yiyecek bulmak için avlanırken, bizler 
artık markete bile gitmiyoruz ve her şey 
kapımıza gelsin istiyoruz. İnsan doğası 
gereği olan bedensel faaliyetleri terk 
etmenin dışında, fast food kültürünü de 
yaşamımızın bir parçası haline getirerek 
obeziteye kapılarımızı sonuna kadar 
araladık. Böylece, tükettiğimiz paketli 
gıdalar sayesinde kalori, şeker, doymuş 
yağ, karbonhidrat, sodyum ve trans yağ 
asitleri alımımızı artırırken, vücudumuz 
için gerekli vitamin ve mineralleri yeterince 
alamaz hale geldik. Yapılan araştırmalara 
göre ebeveynleri obez olan çocukların, 
obezite hastası olma riski yüzde 80’ler 
civarındadır. Bu durum, çağımızın en büyük 
sağlık sorunlarından biri olan obezitenin 
önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağını 
ortaya koymaktadır. Son istatistiklere 
ve bu istatistiklere dayanan gelecek 
tahminlerine baktığımızda gördüğümüz 
rakamlar gerçekten ürkütücü boyutlardadır. 
OECD verilerine göre, dünya üzerinde 650 
milyon obezite hastası, 1 milyar 9 milyonun 
üzerinde de fazla kilolu insan yaşamaktadır. 
Türkiye ise obezite sıralamasında dünyada 
üçüncü, Avrupa’da birinci sırada yer 
almaktadır. Erişkin nüfustaki her üç kişiden 
biri obezdir. Çocukluk çağı obezitesi ise 
yüzde 20 civarında olup, bu oran her geçen 
yıl artmaktadır. 

Sağlığımıza olumsuz etkileri
Obezite doğrudan veya dolaylı 

olarak 50’den fazla hastalığa sebebiyet 
verebilmektedir. Bunlardan en yaygını olan 
Tip 2 Diyabet yani halk arasındaki adıyla 
şeker hastalığı, ülkemizde son 12 yılda 
yüzde 90 oranında artmış durumdadır. Tip 
2 Diyabet hastalarının büyük bir çoğunluğu 
da obez veya fazla kilolu bireylerdir. Yine 
hipertansiyon da obez bireylerde sağlıklı 
bireylere göre çok daha fazla karşılaşılan 
bir hastalıktır. Kalp-damar hastalıklarından 

Tüm dünyada toplum sağlığını tehdit 
eden obeziteye karşı kalıcı ve hızlı 
çözüm sunan yeni nesil teknoloji 
yutulabilir Elipse Mide Balonu ile ilgili 
merak edilenleri Dr. Erkam Tülübaş 
paylaşıyor. 

Obeziteye 
Hızlı Çözüm

iskelet ve kas hastalıklarına, mide ve 
bağırsak hastalıklarından cilt problemlerine 
kadar obezitenin vücudumuza 
verdiği/verebileceği pek çok zararlar 
bulunmaktadır. Çeşitli kanser türleriyle 
ilişkisinin araştırıldığı birçok çalışma 
sonucunda obezitenin pek çok kanser 
türünde risk faktörü olduğu kanıtlanmış 
olup, her geçen gün yapılan yeni 
araştırmalarla bu liste uzamaya devam 
etmektedir. Vücuda verdiği zarar ve sebep 
olduğu yandaş hastalıklar yüzünden 
obezitenin ömrü 3-10 yıl kısalttığı 
istatistiklerle ortaya konmuş bir gerçektir. 
Vücut Kitle İndeksi arttıkça, yaşam süresinin 
kısaldığı, diğer taraftan da kilo vermenin 
yaşam süresini uzattığı ve yaşam kalitesini 
arttırdığı görülmektedir. 

Güncel tedaviler
Günümüzde bilimsel olarak kanıtlanmış 

ve en çok kullanılan obezite tedavileri; 
Sleeve Gastrectomy (Tüp mide ameliyatı, 
mide küçültme ameliyatı), mide By-Pass 
ameliyatı ve Intragastrik balon (Mide içi 
balon) uygulamalarıdır. Bu tedaviler her 
hastaya özgü olarak değerlendirilmektedir. 
Hasta için en uygun tedavi seçeneği 
hangisi ise onu uygulamaktayız. Standart 
olarak her hastaya tüp mide veya mide 
balonu gibi bir uygulamamız yoktur.

Ameliyatsız tedaviler kimlere uygun?
VKI (Vücut Kütle İndeksi) 27-40 

aralığındaki hastalar bu tedavilerden en 
çok fayda gören gruptur. Ortalama 15-20 
kilo vermeye ihtiyacı olan, diyet yapmakta 
zorlanan bu hastalarımız ameliyatsız 
tedavilerle kolaylıkla kilo verebilmektedirler. 
Ayrıca VKI 40’ın üzerinde olup ameliyat 
olmak istemeyen hastalarda, ameliyatı 
yüksek riskli olan hastalarda ve süper 
morbid dediğimiz hastalarda da ameliyata 
hazırlık aşamasında kilo verdirerek 
ameliyat riskini azaltmak, ameliyata daha 
hazır hale getirmek için de mide balonu 
kullanılabilmektedir.

Tedavide mide balonları
Mide balonları ilk olarak 1980’li yılların 
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başlarında uygulanmaya başlamış 
ve günümüze kadar da geliştirilerek 
uygulanmaya devam edilmiştir. Mide 
balonları midede belli bir hacim kaplayarak 
tokluk hissi sağlar ve aynı zamanda 
besinlerin geçişini de yavaşlattığı için 
acıkmayı geciktirir. Temel amacı hastanın 
diyetini kolaylaştırarak kalori alımını 
azaltmak ve böylece kilo vermeye yardımcı 
olmaktır. Dolayısıyla mide balonu ile 
tedavide hastanın sürece uyumu ile 
doktor ve diyetisyeniyle olan uyumu son 
derece önem kazanmaktadır. Obezite 
tedavisinde en önemli adımlardan biri ve 
hatta belki de en önemlisi takiptir. Ana 
amaç hastaya kilo verdirmek olsa da birincil 
amaç hastaya sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
hastanın gerek doktorundan gerekse de 
diyetisyeninden ihtiyacı olan desteği alması 
tedavinin başarısında büyük rol oynar. 
Amaçları ve işlevleri aynı olsa da uygulama 
şekilleri farklı ve/veya farklı ihtiyaçlara göre 
üretilmiş balon çeşitleri mevcuttur. Biz 6 ve 
12 aylık endoskopi ile uygulanan ve süresi 
dolduğunda yine endoskopi ile çıkarılan 
balonları ve su ile yutulabilen, endoskopi 
ve anestezi gerektirmeksizin uygulanabilen 
ve 4 ayın sonunda da doğal yollarla atılan 
balonları uygulamaktayız.

Elipse yutulabilir mide balonu
Elipse yutulabilir balon daha yeni nesil 

bir teknoloji. Kapsül formunda küçültülmüş 
bu mide balonunun diğerlerinden farkı, 
uygulama esnasında endoskopiye ve 
anesteziye gerek kalmadan su yardımı 
ile rahatlıkla yutulabilmesidir. 4 ay sonra 
balonun üzerinde bulunan boşaltım valfi 
eriyerek içerisindeki sıvı boşalmakta, 
balonun çeperi dışkı yardımı ile atılmaktadır. 

Elipse Mide Balonu’nun avantajları 
Elipse Mide Balonu ilk bakışta yalnızca 

uygulama açısından farklıymış gibi görünse 
de aslında birçok avantaj sağlamaktadır. 
Öncelikle uygulamadaki konfordan 
bahsetmek gerek. Mide balonu uygulamaları 
her ne kadar cerrahi uygulama olmasa da 
endoskopiyle uygulandığı ve dolayısıyla 

anestezi gerektirdiği için hastaların 
operasyon öncesinde gerginlik, endişe 
veya kaygı yaşaması olağandır. Oysa Elipse 
balon uygulamasının her aşamasında 
hastanın bilinci açıktır ve bizimle etkileşim 
halindedir. Hasta kapsül şeklindeki balonu 
yutar ve doktoru balonu şişirir, oldukça 
kısa süren bu uygulama öncesinde ve 
uygulama esnasında strese girmez. Elipse 
yutulabilir mide balonu diğer balonlara 
göre çok daha ince, pürüzsüz ve elastik 
olan çeperi nedeni ile yan etkileri diğer 
balonlara göre oldukça düşük seviyededir. 
Mide balonu uygulamaları sonrası midede 
kasılma, ağrı, bulantı gibi yan etkilerin 
görülme sıklığı ortalama yüzde 10-30 
arasında değişmektedir. Elipse yutulabilir 
balonda ise bu oran yüzde 2 gibi oldukça 
düşük bir seviyededir. Elipse Mide Balonu 
çıkarma işlemi de gerektirmemektedir. 
Ortalama 4 ay sonra balonun içeriği 
boşalarak kendiliğinden vücuttan atılır. Bu 
durum hastalarımıza iki yönden avantaj 
sağlamaktadır. İlki endoskopiye gerek 
olmaması, ikincisi ise balonun midesinden 
çıktığını bilmeyen hastanın psikolojik olarak 
etkilenmeden diyetine devam edebilmesidir. 

Standart mide balonlarında balon mideden 
çıkarıldıktan sonra hastalarda “Artık balon 
yok, kilomu koruyabilecek miyim?” kaygısı 
sıkça görülürken, Elipse balonda balonun 
mideden çıktığını hastaların büyük bir 
çoğunluğu hissetmemekte ve balon 
sonrasında da diyetlerine ve kilo vermeye 
devam edebilmektedirler. Elipse Mide 
Balonu sadece mide balonu olarak değil, 
beraberinde Akıllı Tartısı ile birlikte 6 aylık 
zayıflama programı şeklinde sunulmaktadır. 
Hastalarımız telefonlarına indirecekleri özel 
bir program yardımı ile tartıda elde ettikleri 
verileri bize gönderebilmekte ve kliniğimize 
gelemeseler bile online olarak kas yağ 
ölçümü takibi yapılabilmektedir. Özellikle 
yurtdışı ve il dışından gelecek hastalarımız 
için Akıllı Tartı büyük kolaylık sunmaktadır. 

Uzman diyetisyenimiz eşliğinde hastaya 
özgü olarak hazırlanan diyet programları 
hastalarımıza sunulmaktadır. Her hastanın 
vermesi gereken kilolar farklı olduğu 
için de hastaya özgü takip programı 
oluşturulmaktadır. Obezite tedavisinde 
takibin önemi düşünüldüğünde, bu 
zayıflama programı hastalarımıza çok 
büyük avantajlar sağlamaktadır.  


