
 

 

 مناسب است؟   یچه کسان یبرا  یچاق   ی جراح
 

ممکن است به   یجراح  ن یدهد. ا  یم  ر ییشما را تغ  یگوارش  ستمیشکل و عملکرد س  چاقی  ی جراح

 ابتیشامل د  طیشرا  نیکمک کند. ا  یمرتبط با چاق  یپزشک  طیشرا  تیری شما در کاهش وزن و مد

 هستند.  یو سکته مغز یقلب  ی ماریخواب و عوامل خطر ب  ی، آپنه انسداد

وجود دارد ،   یمختلف  یجراح  ی معروف است. روش ها  ز ین  کاهش وزن یبه جراح  چاقی  ی جراح

روش ها  یکنند. برخ ی فرد به کاهش وزن کمک م  ی افتیدر  یهمه آنها با محدود کردن مقدار غذا

 کنند.  یمحدود م   ز یقابل جذب را ن  یمواد مغذ  زانیم

و بای پس معده   معده    ویاسل  ی کاهش وزن ، عمل جراح  یاحعمل جر  ن یمتداول تر  یبه طور کل

 است

 در این مقاله می خوانید:

 جراحی چاقی برای چه کسانی مناسب است

 جراحی چاقی پایان راه نیست

 ی پزشک یرهنمودها

 آمادگی برای انجام جراحی چاقی

 ی پزشک یها ینگران

 کاهش وزن  یها ی انواع جراح

 کاهش وزن   یپس از جراح یزندگ

 کاهش وزن   یخطرات جراح

 نتیجه گیری 



 

 

 منابع 

 جراحی چاقی برای چه کسانی مناسب است

سوال شرایط متفاوت بیماران است دو امر کلی که در زیر به آنها اشاره نکته مهم در پاسخ به این  

خواهیم کرد تفاوت تصمیم گیری در نوجوانان و بزرگساالن است اما موارد دیگری که باید مد نظر 

 داشته باشید شامل موارد زیر است:

ناسب شما عادت های تغذیه ای و رژیم روزانه شما در تعیین روش جراحی م  عادت های غذایی:

بسیار تعیین کننده است، جراحی های چاقی روش های مختلفی دارد برای مثال فردی که تعداد 

وعده های غذایی کم اما حجم وعده های غذایی باال دارد بهترین گزینه برای اسلیو معده از دید  

 عادات غذایی است.

برای خالص شدن از شر چاقی : اینکه سشما قبال چه روش هایی را  تجربه های کاهش وزن قبلی

امتحان کرده اید و علت شکست شما در روش های قبل چه چیزی بوده خود نکته ای حیاتی است، 



 

 

آیا ورزش بر شما تاثیر ندارد یا شما در انجام آن تداوم نداشته اید و بسیاری سواالت دیگر که در 

 جلسه مشاوره جراحی چاقی باید پرسیده شود. 

 

 گساالنجراحی چاقی در بزر 

( BMIکاهش وزن بر اساس شاخص توده بدن )  یجراح  ی برا  یپزشک  ی عموم  ی ها  دستورالعمل

 یبرا  ی کند. جراح  یبدن استفاده م  ی چرب  ن یتخم  یاست که از وزن و قد برا  ی فرمول  BMIاست.  

 باالتر است.   ای  BMI   40بزرگساالن با  یبرا   یا  نه یکاهش وزن گز

را دارند مناسب باشد.   ریز  طیکه شرا  یکسان  ی تواند برا  ی م  یچاق  ی ها ی تر، جراح  قیطور دق  به

 شود.  ی موضوع توسط پزشک متخصص انجام م  نیا  ص ی البته تشخ

• BMI   35  باالتر   ای 

 ی مرتبط با چاق  یپزشک   ی ماریب  کی  حداقل •

 کاهش وزن  یشش ماه تالش نظارت شده برا  حداقل •

 در نوجوانان  یچاق یجراح

باشد. هم  نوجوانان    یبرادرمانی    نهیگز  کیکاهش وزن ممکن است   یموارد ، جراح  یبعض   در

 مانند:  یطیشرا

• BMI  40  ی مرتبط با چاق  ی پزشک  ی ماریباالتر و هر ب   ا ی 

• BMI  35  د یشد  یمرتبط با چاق یپزشک  ی ماریب کیباالتر و    ا ی 

 نمودارهای رشد 

 ی جراح ممکن است از نمودارها کی،   یجراح  یبرا  معیار به عنوان    BMIاستفاده از اعداد   یبه جا 

 ی هر سن نشان م  یرا برا  BMIنمودارها محدوده استاندارد    نیاستفاده کند. ا  نوجوانان  یرشد برا

نوجوان از حد استاندارد   BMIروش را براساس مقدار باال بودن    نیدهند. جراح ممکن است ا 

BMIکند.   هی ، توص 



 

 

هم  نییپا  BMIنوجوانان با    ا یاز بزرگساالن    ی، برخ   ی مرتبط با چاق  یماری شدت ب  ا یبه نوع    بسته

 .رندیکاهش وزن قرار گ  ی ممکن است بتوانند تحت جراح

 جراحی چاقی پایان راه نیست

جامع است. درمان شما شامل دستورالعمل   یبرنامه درمان   کیاز    یکاهش وزن تنها بخش  ی جراح

به اهداف کاهش   یابیدست  ی شود. برا  یبهداشت روان هم م  ی ، ورزش و مراقبت ها هیتغذ  ی ها

 . دیمدت دنبال کن  یبرنامه را به صورت طوالن   نیا  دیبتوان  د یوزن خود با

ه متخصصین جراح چاقی شما ضمن مشاوره شما را ب،   دیکاهش وزن را دار  یقصد انجام جراح  اگر

مرتبت دیگر مانند متخصص داخلی گوارش، متخصص تغذیه و تخصص های مورد نیاز معرفی می 

 ی ا  نهیشما گز  ی کاهش وزن برا  یجراح   ا یکه آ  د یریبگ  م یتا به شما کمک کنند تا تصم   کند

 .ری خ  ا یمناسب است  

 

 آمادگی برای انجام جراحی چاقی 

مشورت   جراح حاذق در زمینه جراحی الغری  ک یبا    دی، با  دیکاهش وزن را دار  یقصد جراح   اگر

دخیل هستند و در  یشما پزشکان مختلف  یچاق  ی در انجام جراحهمانطور که گفته شد   .  دیکن

 :  آمادگی قبل از عمل باید

 مشاوره قلب و ریه انجام دهید  •

گوارشی و معده شما بررسی توسط یک متخصص گوارش آندوسکوپی شده وسالمت مسیر   •

 شود

 آزمایش های خون جهت بررسی غلظت خون ودیگر موارد همودینامیک نیاز است •

 مقداری کاهش وزن قبل از انجام جراحی می تواند بسیار کمک کننده باشد  •

 ه یتغذ  متخصص •

 روانپزشک  ای  روانشناس •



 

 

 شما   یپزشک  طیبسته به شرا  تخصص ها   ریسا •

 

. دیقبل و بعد از عمل انتظار داشته باش  د یرا با  یز یخواهند داد که چه چ  ح یبه شما توض  جراح شما

 ی نه و به شما کمک م  ا ی  دیآماده هست  ی انجام عمل جراح  یشما برا  ایکنند که آ  یم  یابیآنها ارز

 . ریخ ایشماست    یدرست برا  یا  نهیگز یانجام عمل جراح  ایکه آ  دیریبگ  م یکنند تا تصم 

 ی پزشک  ی ها  ینگران

داشت.   د یخواه  یپزشک  نهیمعا  کی،    یناشناخته مرتبط با چاق  یماریهر نوع ب  صیتشخ  یبرا

شود ،   یتر شدن عمل جراح  دهیچیکه ممکن است باعث پ  یمشکالت   یپزشک معالج، شما را برا

 :دیشو  ش یآزما  ریز  یها   ی ماریب  ی. شما ممکن است برامعاینه می کنند

 خواب   آپنه •

 ی قلب و عروق  ی ماریب •

 ی ویکل  ی ماریب •

 کبد   ی ماریب •



 

 

 هستند؟  یچاق یمانع انجام جراح ییها ی ماریب چه

 :دیکن  ی جراح دیتوان  ی احتماالً نم   دیرا داشته باش  طیشرا  نیا  اگر

 لخته شدن خون  اختالالت  •

 .کند  یرا ممنوع م   یهوشیب  نجامکه ا  دیشد  یقلب  ی ماریب •

 . دهد  یم   شیرا افزا  یهوشیکه خطر استفاده از ب  یطیشرا  ریسا •

 کاهش وزن  ی ها یانواع جراح

 کاهش وزن وجود دارد.  یها  ی از جراح  یمختلف  انواع

 انواع آن عبارتند از:   نیتر  متداول

 معده  حلقه 

 د یخور یکه م  ییغذا  زانیم  نی، بنابرا  ردیگ  ی در اطراف معده شما قرار م  حلقه ای روش   نیا  در

 شود.  ی کمتر م

 پس معده   یبا

زودتر احساس   نیشود، بنابرا  یمعده شما به روده کوچک متصل م  یروش قسمت باال   نیا  در

و غذا سریعتر از معده و ابتدای روده   دیکن یاز غذا جذب نم  یادیز یو کالر   دیکن  ی م  یریس

 باریک عبور کرده و جذب به حداقل می رسد. 

 معده   ویاسل

غذا   یبه اندازه قبل  د یتوان  ینم   نیشود ، بنابرا  یاز معده شما برداشته م  ی روش مقدار  نیا  در

 .دیکن  ی م  یریو زودتر احساس س  دیبخور

 کیشود ، اما هر    یمنجر به کاهش وزن قابل توجه مدت کوتاهی  ی تواند ط  ی عمل ها م  نیا  تمام 

 هستند. یبیو معا  ایمزا  یدارا



 

 

 

تا   د یجراح صحبت کن کی، در مورد انواع مختلف روش ها با    دیکاهش وزن را دار  یقصد جراح   اگر

در وب سایت دکتر  است.  نیشما بهتر  یکه کدام روش برا  دیریبگ  میبه شما کمک کند تا تصم

حامد قدسی جراح و متخصص جراحی الپاراسکوپی و چاقی در مورد هر یک از روش های جراحی 

 چاقی مقاالت و توضیحات جامعی وجود دارد که می توانید به آنها مراجعه نمایید. 

 کاهش وزن   ی پس از جراح  یزندگ

 ی برا  یدرمان  ییوزن منجر شود ، اما به تنها  ر یتواند به کاهش چشمگ  ی کاهش وزن م  ی جراح

 . ستین  یچاق

تا از اضافه وزن   دیکن  جاد یا  یدائم   یدر سبک زندگ  یراتییکه تغ  دیمتعهد شو دیبا  یاز جراح   پس

 . دیکن  یریدوباره جلوگ



 

 

   یچاق یپس از جراح  زندگی راتییتغ

 یی غذا میرژ

 د ینرم خواه   ا ی  عیما  یی غذا  میرژ یبعد از جراح  یدر هفته ها  -   د یده   رییخود را تغ میرژ  د یبا  شما

 هی به شما توص  دی مادام العمر ادامه ده   دیکه با  ی عیمتعادل طب  میرژ کی  جیداشت ، اما به تدر

 خواهد شد.

 ورزش 

شود که   ی م  ه ی، به شما توص  ی از عمل جراح  یپس از بهبود  -  د یبه طور منظم ورزش کن  د یبا  شما

 .دی ادامه ده   شهی هم  یو آن را برا  دیرا شروع کن  ی برنامه ورزش  کی

 ی دوره ا  ناتیمعا

شود و در   ی بررس  یرا بعد از جراح  تتان یتا وضع د یشرکت کن  ی دوره ا  ناتیصورت منظم در معا  به

 د یاز مشاوره پزشک برخوردار شو  از یصورت ن

از   دیبا  یماه اول پس از جراح   18 یکاهش وزن قرار دارند معموالً در ط  ی که تحت جراح  یزنان

 کنند.  ی باردار شدن خوددار

 کاهش وزن  یخطرات جراح

 به همراه دارد.  ی کم   اریبس  ی کاهش وزن عوارض ها  ی جراح

   یچاق یعوارض جراح نیتر عیشا

 پوست   ی اضاف یو چروک ها نیچ

 یجراح   ن یاما ا  دیداشته باش  ی به جراح  از یو چروک ها ممکن است ن  نی چ  ن یبردن ا  نیاز ب  یبرا

 .ندارند  یهستند و الزام  یها انتخاب

 یمواد مغذ  ی کاف زانیم  افتی در عدم

 ییغذا  م یاز رژ  یکاف یها و مواد معدن نیتامیگوارش و  ی کاهش حجم مجار  ل یاست به دل  ممکن 

از مکمل ها استفاده   تانیزندگ  ی مابق  دیبا  ی احتماالً بعد از جراح  ل یدل  نیبه هم  د ینکن  افت یخود در

 .دیکن



 

 

 صفرا  سنگ

شوند و در تعداد   یم  لی صفرا تشک  سهیهستند که در ک یکوچک و سخت  ی صفرا سنگها  یها   سنگ

 شود.   یم  دهیانجام داده اند د  یچاق   ی که جراح  یاز افراد  ی کم   اریبس

 عوارض ریسا

 ( ی ویر  ی ها )آمبول هیر ای(  یعمق  دیشدن خون در پا )ترومبوز ور  لخته •

 خود  ی نوار معده از جا  لغزش •

 معده و روده کوچک  نیاز اتصال ب  ییمواد غذا  نشت •

 تنگ شدن روده   ای  انسداد •

 . دیهر روش با جراح خود صحبت کن  ی و خطرات احتمال  ایدر مورد مزا د یحتما با یاز جراح  قبل

 

 نتیجه گیری 

با توجه به پیشرفت روزافزون متدها و روش های جراحی چاقی، الزم است در اولین قدم با یک 

پزشک متخصص با تجربه مشورت کنید تا او مناسب ترین روش را متناسب با شرایطتان به شما 



 

 

پیشنهاد دهد. مطمئنا اگر پزشک تبحر کافی نداشته باشد، روش درمانی هم موثر واقع نخواهد شد. 

جهت مشاوره و هستند.    در تهران  با تجربه  چاقی   انسید حامد قدسی خورسند یکی از جراح دکتر  

 .دییاقدام نما  ت یساموجود در    ی ارتباط  ی راه ها  ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریکسب اطالعات ب

 منابع:

-loss/in-lifestyle/weight-https://www.mayoclinic.org/healthy

20046318-surgery/art-bypass-depth/gastric 

surgery-loss-https://www.nhs.uk/conditions/weight/ 
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