
 

 

 دیبدان  دیبا  ک یمتابول  ی هرآنچه درمورد جراح ست؟یچ  ک یمتابول  ی جراح

 ی ماریب  جادیسبب ا  یمختلف است. چاق  ن یسن  انی قرن حاضر در م  عیشا  یها   ی ماریاز ب  یکی  ی چاق

 کیمتابول  یمشکل، انجام جراح  ن یرفع ا  یمناسب برا  ی از روش ها  یکیشود.    ی در بدن م  یادیز  ی ها

 ز یرا ن  یاز چاق  ی ناش  یها   یمار یرا درمان کرده و ب  ی توان چاق  یروش م   نیاست. با انجام ا  ی چاق

به وزن   ماریروش فرد ب  نیو چگونه در ا  ستیچ  کیمتابول   یروش جراح  اتینمود. اما جزئ  کنترل

عوارض   جراحی های متابولیک  ایآ  .است؟مناسب تر    یچه افراد  یبرا  یجراح نیا؟  رسد  یمتعادل م

 .دی ابی  ی مقاله پاسخ آنها را م  نیهستند که در ا یمجموعه سواالت  نهاید؟ اندار

 

 ست؟ یچ ک یمتابول یجراح

 کیمتابول   یجراح جیرا ی روش ها

 دارند؟  ازین  کیمتابول ی به جراح ازین ی چه افراد

 ک یمتابول  یجراح یایمزا



 

 

 ک یمتابول ی پس از جراح یبهبود سالمت 

 ست؟ یچ کیمتابول یجراح ی عوارض احتمال

 جمع بندی 

 ست؟ یچ  ک یمتابول  ی جراح

شود که انجام آنها سبب درمان و رفع   ی گفته م  ی از اعمال جراح  ی به دسته ا  ک یمتابول  ی جراح

 شامل   کیمتابول  یها  یمار یشود. ب  یم   کیمتابول  یها   ی ماریب

 ۲نوع    ابتید •

 کبد چرب  •

 فشار خون باال  •

 خون باال  یچرب •

 شود.   یم

شا ا  یبرا  د یبپرس  دیاما  ب  نیرفع  های ا  ،ی ماری همه  برا  ندام  جراح  یموردنظر   ک یمتابول  ی انجام 

 .شود  یانجام م  رهیازجمله معده، روده، پانکراس و غ  یگوارش  یاعضا   یبر رو  ی جراح نیا  ست؟ یچ

 جراحی متابولیک هدف انجام 

 سمیاز متابول  یو اختالالت ناش  کیمقابله و درمان مشکالت متابول  یکه برا  ی هر نوع جراح  ،یبطورکل

که از   ی افراد  ک،یمتابول  ی با انجام جراح  در نتیجه   نام دارد  ک یمتابول  ینامناسب انجام شود جراح

 یم  آل  دهیزمان به وزن ا  نیبرند، در کوتاه تر  یاز آن رنج م  یناش  یها  یماریب  ای  یچاق  یها   یماریب

 .رسند

 کیمتابول  ی جراح جیرا  ی ها روش

 ی. جراحدیآشنا شو  کی متابول  ی بهتر است با انواع جراح  ست، یچ  کیمتابول  ی جراح  دیکه دانست  حال

 .شود  یانجام م   یالغر یها  یانواع جراح  قیاغلب ازطر  یچاق کیمتابول



 

 

 

 اسلیو معده جراحی بای پس معده و 

 ویاسل  ی پس معده و جراح  ی با  ی توان جراح  یم   ک، یمتابول  ی انجام جراح  ی روش ها  نی تر  جیرا  از

تواند   ی و م   دهیبه کاهش وزن رس  ی معده، فرد در مدت زمان کوتاه  ویاسل  یمعده را نام برد. در جراح 

پس   یبا   یزمان ممکن کنترل کند.  جراح  نیرا در کوتاه تر   ابتیمانند د  کیمتابول  یها   یماریب

 ی دهد. با انجام عمل با  ی زمان ممکن، وزن فرد را کاهش م  ن یمعده، در کمتر  ویمانند اسل زیمعده ن

به وزن متعادل   مار یب  ، یعوارض جانب  یبا کمتر   ،یالپاراسکوپ  ی پس معده بخصوص به روش جراح

 .ابدی  یبه مرور زمان کاهش م   یاز چاق   یو آثار ناش  دهیرس

 پس   یبا ی نیم یجراح

انواع جراح  یکی ها   ر یپس است که نسبت به سا  ی با  ین یم  ی عمل جراح  ک،یمتابول  ی از   ی عمل 

است و   یابتیدرمان افراد د  یاز روش ها   یکیعمل    نیدارد. ا  ی آثار سوء به مراتب کمتر  ی جراح

 .افراد داشته است  نیابیماری  بر    یارخوبیاثرات بس



 

 

 دارند؟ متابولیک نیاز    ی به جراح  ازین  ی افراد  چه

مختلف وزن خود را کاهش دهند و از   ی که نتوانسته اند با روش ها  ی مشکل چاق  یافراد دارا  ی تمام

 .قرار دارند  انجام جراحی های متابولیک  تیبرند در اولو  ی از آن رنج م  ی ناش  یها   ی ماریب

 مفرط  ی چاق یدارا  افراد

هستند و مفرط   یچاق یدارا در مرحله آخر قرار گرفته اند، یکه در جدول شاخص توده بدن یافراد

به   ی شتریب  اریبا سرعت و احتمال بس  یاز چاق  یناش   یها   یمار ی. اکثر بسالمت آنها در خطر است

در   ۳۰از    شیب  یبا شاخص توده بدن  یچاق  زانیم  نیا  یافراد دارا  نیرود. بنابرا  یافراد م  نیسراغ ا

 .هستند کیمتابول  یجراح  جامان  تیاولو

 خاص  مارانیب

 یکیشوند.    یدچار م  زین  یگر ید  یها  یمار یهستند به ب  یمشکل چاق  یکه دارا  یاز افراد  یاریبس

را بروز مشکالت مختلف  ی و چاق  ابت ید  یاست. همزمان   ابتیها، د  ی ماریب  ن یا  نیتر  جیاز   یباعث 

 ماریسبب مرگ ب  طیشرا  ن یدر بدتر  ی شود. چاق  ی فشار خون م   شیافزا  ،یو مغز   یهمچون سکته قلب

 .توان بسرعت با اثرات مضر آن مقابله کرد یم  ک یمتابول  ی . اما با استفاده از جراحدشو  یم

 ک یمتابول  یجراح   یایمزا

برشمرد.   یجراح  نیانجام ا  یتوان برا  یرا م  یادیز  یایمزا  د، یافتیمقاله در  ینجایهمانطور که تا  ا

دائم   ،یجراح  نیا  ت یمز  نیمهمتر ثابت است. همچن  یکاهش وزن  افراد  نیو  ا  یدر  عمل   نیکه 

 .دهد  یرخ م   رتر یوزن د  شیدهند، افزا  ی را انجام م  ی جراح

را انتخاب کرده   یاشتباه   ی وزن شود که سبک زندگ  ش یممکن است فرد دچار افزا  ی طیدر شرا  تنها

خواهد   یشتریاست که وزن و اندام فرد تا آخر عمر تناسب ب  نیا  یجراح  نیمهم ا  یایباشد. از مزا

کنترل و درمان خواهد   زیخون ن  یفشار خون و چرب  ابت،یازجمله د  یاز چاق  یداشت. مشکالت ناش

 .دش



 

 

 ک یمتابول  یپس از جراح  یسالمت  بهبود

 ۸۰  ی ال  ۷۰به کاهش وزن در حدود    ک یمتابول  یماه از گذشت جراح   ۲۴  یال   ۱۸پس از    مارانیب  اکثر

هورمون   نیدارد. ا  فرددستگاه گوارش    ی بر هورمون ها  یا  دهیچیاثرات پ  یجراح  نیرسند. ا  یدرصد م

بر   ک یلمتابو  یجراح   ریتاث   لیدال  نیاز مهمتر  یکی   نیدر کنتل قند خون دارند. بنابرا  ی ادیها نقش ز

 .توان کنترل و کاهش قند خون دانست  ی را م  ابتیدبیماری هایی مانند  

 ۲نوع  ابت یدر درمان د ک یمتابول یجراح اثرات

 ی ماری ب  ی از جنبه ها  یاریبس  دیبهتر است بدان  ست، یچ  ک یمتابول  ی پاسخ به سوال اثرات جراح  یبرا

 ی پزشکان و پژوهشگران ناشناخته است. هنوز روش  ینوع دو هنوز برا  ابتید   ی ماریبخصوص ب  ابتید

 زان یم  بهرا    یماریب  نیتوان ا  یاز روش ها م  یارینشده اما با بس  جادیا  ی ماریب  ن یدرمان ا  یبرا  یقطع

 .کنترل کرد  یادیز

 

. ابدیکاهش    ی ادیتا حد ز  ابت ید  ی ماری شدت ب  تا  تواند کمک کند   ی م  یدرمان  ی از روش ها  یاریبس

  ی بدون مصرف داروها در محدوده متعادل باق  ماریقند بدن فرد ب   ،یدرمان  یروش ها   نیبا استفاده از ا 



 

 

ی جراحی درمان  وش ، استفاده از ر۲نوع    ابت ید  یماری ب  یبرا  ی درمان  ی روش ها   ن یماند. از موثرتر  یم

انجام جراح  متابولیک از  تاث  ،یچاق  ک یمتابول  ی است. پس  فرد،  وزن  کنار کاهش   بر  ی مثبت  ر یدر 

 .دارد  یبا چاق  یکیو نزد  م یرابطه مستق  ابتید  رای. زمی شودمشاهده   او  ابتید  بیماری 

 ست؟ یچ کیمتابول ی جراح یاحتمال   عوارض

گردد. پزشک   یم  یتوسط پزشک بررس  ماریب  یجسم   ت یمعموال وضع  کیمتابول  یاز انجام جراح  شیپ

 ن ی. همچنریخ  ا یدارد    یعمل آمادگ  نیا  ی برا  ماری دهد فرد ب  ی م  ص یتشخ  مار یب  طیباتوجه به شرا

 ی م  یتوسط پزشک جراح بررس  زیمورد ن  نیشود که ا  ینم   هصیتو   یهمه افراد چاق  یعمل برا  نیا

 .گردد

 یاست و ط  من یا  اریعمل بس  نی. استیچ  کیمتابول  ی جراح  ی عوارض احتمال  دیبهتر است بدان  اما

 یجراح  ن یا  یکه برا  یگونه عوارض خاص انجام شده است. اما خطرات احتمال   چ ی بدون ه   ری اخ  انیسال

 :است  ر یگزارش شده به شرح ز

 ه یاز خط بخ  نشت •

 عفونت •

 یزیخونر •

 ی تنفس  مشکالت •

 ق ی عم   ی دهایور  ترومبوز •

 مار یفرد ب  یهوشینامناسب در اثر ب  یها   واکنش •

ا  دیبا بهتر است   کیمتابول  یجراح  ینکته دقت داشت که به منظور کاهش خطرات احتمال  نیبه 

بصورت   راتییتغ  تیتثب  یالزم برا  یها  ییراهنما  ن یشود. همچن  تیپزشک معالج رعا  یها   هیتوص

 ارائه خواهد شد.  مار ی به ب  ییغذا  م یو رژ  یزندگ  وه یمادام العمر در ش



 

 

 جمع بندی 

جراحی های متابولیک در درمان بیماری های مرتبط با متابولیسم و چاقی شواهد نشان می دهند که  

بسیار خوب عمل می کند و در صورتی که فرد به یک رژیم غذایی سالم همراه با ورزش و فعالیت 

بدنی پایبند باشد می تواند از دست عوارض و بیماری های ایجاد شده به دلیل چاقی رهایی پیدا 

 کند.

 ی هاکه بر متد  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یسحامد قد  دیدکتر س

 ی الپاراسکوپپس معده و    ی با  ی نیمعده، م  کیپس کالس  یمعده، با   ویمانند اسل  یچاق  ی مختلف جراح

ا  شرفتهیپ دارند.  ب  شانی تسلط  انجمن  چاق   یالملل  نیعضو  کنوهستند    IFSO  یجراحان  تا   ن و 

 ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند.  ی ادیز  ار یبس  مارانیب

 .دییاقدام نما  تیساموجود در    ی ارتباط  ی راه ها

 منابع:

https://care.diabetesjournals.org/content/39/6/861 

-https://www.apollohospitals.com/departments/bariatric

-surgery/treatment/metabolic

urgery/#:~:text=Today%2C%20the%20term%20Metabolic%20Ss

urgery,obese%20patients%20with%20BMI%20%3E%2035 . 
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