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ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ
(Sleeve Gastrectomy)
Εςάγγελορ Νάνορ
Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο
αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα γίλεη είηε ζαλ κόλε κέζνδνο ζεξαπείαο ζε άηνκα κε Ννζνγόλν
Παρπζαξθία, είηε ζαλ ην πξώην ζηάδην κηαο ρεηξνπξγηθήο ζεξαπείαο δύν ζηαδίσλ ζε αζζελείο
κε πάξα πνιιά θηιά πάλσ από ην ηδαληθό βάξνο (Τπεξλνζνγόλνο Παρπζαξθία).
Η επέκβαζε γίλεηαη εμ’ νινθιήξνπ ιαπαξνζθνπηθά κε γεληθή αλαηζζεζία θαη δηαξθεί
από 1 ½ έσο 2 ½ ώξεο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ν ζηόκαρνο δηαηέκλεηαη επηκήθσο από
ηνλ ππισξό έσο ηελ θαξδηννηζνθαγηθή ζπκβνιή θαη ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ –
απηό πνπ επξίζθεηαη πξνο ην κείδνλ ηόμνλ θαη ν ζόινο –αθαηξείηαη. Παξακέλεη κηα ζηελή
ισξίδα ζηνκάρνπ θαηά κήθνο ηνπ ειάζζνλνο ηόμνπ ρσξεηηθόηεηαο πεξί ηα 100 θπβηθά
εθαηνζηά. Γηαηεξείηαη επίζεο ν ππισξηθόο ζθηγθηήξαο έηζη ώζηε ε θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ λα
εθηειείηαη θπζηνινγηθά θαη ζηαδηαθά.
Ο αζζελήο αδπλαηίδεη πξώηνλ επεηδή ηξώεη πεξηνξηζκέλε πνζόηεηα θαγεηνύ, ιόγνπ
ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ζηνκάρνπ. Γεύηεξνλ επεηδή καδί κε ην ηκήκα ηνπ
ζηνκάρνπ, αθαηξνύληαη θαη ηα πεξηζζόηεξα θύηηαξα πνπ εθθξίλνπλ ηελ νξκόλε γξειίλε, ε
νπνία όηαλ εθθξίλεηαη πξνθαιεί αίζζεκα πείλαο ελώ όηαλ δελ εθθξίλεηαη, όπσο ζπκβαίλεη
ζηελ πεξίπησζε ηεο γαζηξεθηνκήο, θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηεο αλνξεμίαο. Δπίζεο κηα αθόκε
νξκόλε ε PΤΤ ε νπνία ππεξεθθξίλεηαη κεηά από ηελ επέκβαζε απηή πξνθαιεί επθνιόηεξα
ην αίζζεκα ηνπ θνξεζκνύ. Σέινο ζαλ έλαο αθόκε παξάγσλ αδπλαηίζκαηνο δξα θαη ε ηαρεία
θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ πνπ παξαηεξείηαη κεηά από ηελ Δπηκήθε Γαζηξεθηνκή.
Η επέκβαζε ζπληζηάηαη ζε αζζελείο κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (Γ.Μ..= βάξνο
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/ύςνο ) άλσ ησλ 55 Kgr/m2, ζαλ πξώην βήκα όπσο πξναλαθέξζεθε. Μεηά από θάπνην
ρξνληθό δηάζηεκα ν αζζελήο κπνξεί λα έρεη ράζεη πνιιά θηιά ώζηε ν Γείθηεο Μάδαο
ώκαηνο λα θαηέβεη πεξί ην 30 Kgr/m2, νπόηε δελ ρξεηάδεηαη ηίπνηε άιιν. Αλ ν Γ.Μ..
παξακέλεη πςειόο (πάλσ από 35 Kgr/m2) κπνξεί λα ππνβιεζεί κε πνιύ κεγαιύηεξε
αζθάιεηα θαη επθνιία ζε δεύηεξε επέκβαζε ιαπαξνζθνπηθά (όπσο Γαζηξηθή Παξάθακςε,
Υνινπαγθξεαηηθή Παξάθακςε ή Γαζηξηθό Γαθηύιην). Η επέκβαζε κπνξεί λα εθαξκνζζεί
επίζεο ζε νιηγόηεξν παρύζαξθνπο αζζελείο κε Γ.Μ.. 35 -45 Kgr/m2 ζαλ κνλαδηθή κέζνδνο
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ζεξαπείαο κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε απώιεηα ησλ θηιώλ
είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζπλήζσο δελ απαηηείηαη δεύηεξε ζπκπιεξσκαηηθή επέκβαζε.
Αλαιπηηθά νη ελδείμεηο ηεο Δπηκήθνπο Γαζηξεθηνκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίνακας 1
Λαπαποζκοπική Επιμήκηρ Γαζηπεκηομή
Ενδείξειρ
1. Τπεξ-παρύζαξθνη αζζελείο κε Γείθηε Μάδαο ώκαηνο >55 kgr/m2 ζαλ ην 1ν ζηάδην ηεο
Υνινπαγθξεαηηθήο Παξάθακςεο ε νπνία ζα εθηειεζζεί ζε 2 ζηάδηα (ην 2 ν ζηάδην γίλεηαη ζε
κειινληηθό ρξόλν)
2. Αζζελείο κε Ννζνγόλν Παρπζαξθία αιιά κε πνιιά ζπλνδά πξνβιήκαηα (απμεκέλνπ
θηλδύλνπ)
3. Αζζελείο κε ρακειό ζρεηηθά Γείθηε Μάδαο ώκαηνο (35-45 kgr/m2) πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
ελδείμεηο Ρπζκηδόκελνπ Γαζηξηθνύ Γαθηπιίνπ πνπ έρνπλ ήπηεο θξίζεηο βνπιηκίαο θαη δελ
κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ δηαηηεηηθέο εληνιέο θαη ρξόληα παξαθνινύζεζε
4. Απνηπρία Ρπζκηδόκελνπ Γαζηξηθνύ Γαθηπιίνπ
5. Πνιύ κηθξέο ειηθίεο (8-12 εηώλ)
6. Πνιύ κεγάιεο ειηθίεο (>65 εηώλ)
7. Αζζελείο κε Ννζνγόλν Παρπζαξθία θαη θίξξσζε ήπαηνο
Οη αζζελείο κε θξίζεηο βνπιηκίαο, πνιπθαγίαο θαη απμεκέλν αίζζεκα πείλαο έρνπλ
θαιύηεξε αληαπόθξηζε ζηε κέζνδν απ’ όηη ζηηο πεξηνξηζηηθέο επεκβάζεηο όπσο ν Γαζηξηθόο
Γαθηύιηνο θαη ε Κάζεηε Γηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ ηνκάρνπ ιόγσ ηεο νξκνληθήο δξάζεο ηεο
κεζόδνπ όπσο πξναλαθέξζεθε.
Πέληε ρξόληα κεηά ηελ επέκβαζε ην 90% ησλ αζζελώλ έρνπλ απσιέζεη πάλσ από ην
75% ηνπ ππεξβάιινληνο βάξνπο. Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζηε κέζνδν απηή δελ έρνπλ
ζεκαληηθέο απώηεξεο επηπινθέο όπσο έιθε, νζηενπόξσζε, έιιεηςε βηηακίλεο Β12, δηάξξνηεο
θαη ππνιεπθσκαηηλαηκία πνπ ζπλνδεύνπλ ζε θάπνηα πνζνζηά ηε Γαζηξηθή Παξάθακςε.
Δπεηδή έρνπλ ρακειόηεξα πνζνζηά έιθνπο κπνξνύλ λα πάξνπλ, αλ ρξεηαζηεί, επθνιόηεξα
αληηθιεγκνλώδε, θαη γεληθόηεξα θάξκαθα, από ην ζηόκα. Σέινο δελ έρνπλ θάπνην μέλν ζώκα
ζην ζηόκαρν θαη ζπλήζσο, νύηε ζπκπησκαηνινγία δπζθαγίαο ή εκέησλ.
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Καηά ηελ επέκβαζε δελ παξαθάκπηεηαη ηκήκα ηνπ εληέξνπ. Γελ είλαη αλαζηξέςηκε. Η
επέκβαζε είλαη κηθξνύ εγρεηξεηηθνύ θηλδύλνπ αθόκε θαη γηα εθείλνπο ηνπο αζζελείο πνπ
είλαη ππεξβνιηθά παρύζαξθνη θαη ζπλνδεύνληαη από επηπινθέο όπσο άπλνηα ύπλνπ,
ππέξηαζε, ζαθραξώδε δηαβήηε θαη εθθπιηζηηθέο παζήζεηο ησλ αξζξώζεσλ. Σν πνζνζηό
επηπινθώλ είλαη ρακειό επίζεο. Γύν είλαη νη θπξηόηεξεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ:
Η Γηεγρεηξεηηθή ή Μεηεγρεηξεηηθή Αηκνξξαγία θαη ε Γηαθπγή από ηε γξακκή ζπξξαθήο ηνπ
ζηνκάρνπ. Οη επηπινθέο κπνξεί λα παξαηείλνπλ ην ρξόλν λνζειείαο ρσξίο λα ζέζνπλ ζε
θίλδπλν ηε δσή ηνπ αζζελνύο θαηά θαλόλα. Ο ρξόλνο λνζειείαο είλαη από δύν έσο ηέζζεξηο
εκέξεο θαη ε αλάξξσζε δηαξθεί από 1-2 εβδνκάδεο.
Καηά ηηο πξώηεο 6-8 εβδνκάδεο απαηηείηαη εηδηθό δηαηηνιόγην θαη θαξκαθεπηηθή
αγσγή. Απαηηείηαη επίζεο ζπζηεκαηηθή επαλεμέηαζε ηνπ αζζελνύο θάζε 2-4 κήλεο γηα ηα
πξώηα 2-3 ρξόληα κεηά ηελ επέκβαζε.
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