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 مینی بای پس چیست؟ 

از   ی روش موثر و کامالً ثابت شده است که برخ کی تک آناستوموز ،  ایپس معده  یبا ینیم

  کی  به معده یکند. قسمت فوقان  یم  بی پس معده را با هم ترک ی معده و با  اسلیوخواص 

 شود.  یروده متصل م  این ترکیب، بهشود و سپس   یم  وصل مانند معده لوله قسمت

   نی. همچنردیکاهش وزن مورد استفاده قرار گ  یتواند به عنوان روش اصل یپس م یبا ینیم

معده انجام داده اند اما در کاهش وزن    ویاسل ا یباند معده  یکه قبالً عمل جراح یمارانیدر ب

  اده مجدد دارند، قابل استف یبه انجام جراح  میداشته اند و تصم ی عوارض ایناموفق بوده اند و 

 است. 

 چه کسانی می توانند مینی بای پس انجام دهند؟ 

هستند و خواهان کاهش وزن هستند و پس   36  کسانی که دارای شاخص توده بدنی بیش از

 ردن رژیم های مختلف به نتیجه نرسیده اند، کاندید انجام این عمل هستند. از دنبال ک

همچنین کسانی که پرخوری دارد و نمی توانند جلوی خود را بگیرند و یا به دلیل اضافه  

 هستند، کاندیدهای مناسبی برای انجام این عمل هستند.  2وزن دچار دیابت نوع  



دارد(  ازیکه به دارو ن  دیدارند )دل درد شد فالکس یکه عالئم ر ی مارانیب یعمل برا  نیا

 . ست یمناسب ن

 چرا مینی بای پس؟ 

شد.    جادیروش و کاهش عوارض ا یکاهش زمان عمل ، ساده ساز ی پس برا یبا ینیم

که    یشود در حال یپس باعث کاهش زمان عمل م  ی با ینیدهد که م ی نشان م ریمطالعات اخ

داده شده که   ی مطالعات نشان م  یدر برخ یممکن است منجر به کاهش وزن مشابه شود )حت

را در   یعوارض کل  زانیشود( و م یشتری ب زنتواند باعث کاهش و یپس م یبا ینیم

  یبر برتر یمبن یشتریب ی داده ها ه هر روز ،دهد ی پس معده کاهش م یبا ی با جراح سهیمقا

 دارد  بیشتر در مرحله مطالعاتی قرارمی توان گفت البته فعال  شود  یپس ارائه م یبا ینیم

 عوارض مینی بای پس  

عوارضی که در زمان عمل مینی بای پس ممکن است پیش بیاید، درست مانند سایر عمل  

 های جراحی است. اما همانطور که می بینید، میزان آنها بسیار کم هستند:  

 احتمال آمبولی  0.2% •

 احتمال خونریزی 0.3% •

 احتمال نشتی  0.7% •

 خطر فوت در تمام جراحی ها  0.1% •

پس معده   یبا ینیم  ی سال( جراح 5از  ش یمدت )ب ی والنمطالعه در مورد اثرات ط نیچند

بدن   ی٪ از وزن اضاف85- 75، حدودا  ی انجام و منتشر شده است. دو سال پس از جراح

 .  ابدی ی کاهش م

  یماری ، ب 2نوع  ابتیمرتبط با اضافه وزن مانند آپنه خواب ، د یها  یماریاز ب یاریبس

  یجراح جهی( در نتPCOS)  کیستی ک یسندرم تخمدان پل   ای، فشار خون باال   یمفصل یها

 روند.  یم  نی از ب ای ابندی ی بهبود م

الزم را در   راتیی دارد که تغ یبستگ ماریمعده به ب  یمدت هر عمل جراح ی طوالن اثرات

نه. اما به طور   ا یکند   یم  جادی و ورزش ا ییغذا میدر رابطه با رژ ژهیبه و ی سبک زندگ

 ندارد.  یمدت  یپس معده عوارض طوالن یبا ی نیعمل م  یکل

 مزایای مینی بای پس 

 زمان عمل کوتاه  •

 کمتر است. اختالل مکانیسم گوارشی  و  مجدد روده    یابیریمس •



احتمال   یشود، که به معنا  یآناستوموز )اتصال دهنده روده( کوتاه استفاده م کی از •

 کمتر است.  ی بروز عارضه ها

 جراح آسان تر است.   یعمل برا  نیانجام ا ینظر فن از •

 پس معده.  یعمل ها مخصوصا عمل با  ریمشابه با سا یوزن و بهبود  کاهش  •

 چقدر وزن کم کنم؟  مبه کمک مینی بای پس می توان

  مارانیوزن ب ی، متوسط کاهش هفتگ گان یشیاساس مطالعه انجام شده توسط دانشگاه مبر 

دو تا سه ماه اول است. بعد از شش ماه، هر   یبرا لوگرمیک 6تا  2پس معده حدود   یبا ینیم

 شود.  ی از وزنتان کاسته م لوگرمیک  1تا   0.5هفته حدودا  

 آیا مینی بای پس خطرناک است؟

اول بعد از عمل و در دراز   ی پس معده چه در روزها یبا  ینیم ی عمل جراح  ،یبه طور کل

نسبت به   یکم اریپس معده کاهش وزن ثابت و عوارض بس یبا  ینیاست. م  منی ا اریمدت بس

 پس معده دارد.  یاشکال با  ریسا

 در زمان عمل مینی بای پس چه اتفاقی می افتد؟ 

است. زمان   عتریسر  اریپس معده بس یبا ی سنت ی با جراح سهیپس معده در مقا یبا ینیم

 . ابدی ی کاهش م قهیدق 50عمل به طور متوسط  

متصل   یبه مر گریبافت معده د شتری شود. ب ی م میتقس ی معده با منگنه الپاراسکوپ .1

کوچکتر است و به شکل   اریشما بس دیکند. معده جد  ینم افتیدر یی غذا گریو د  ستین

 لوله کوچک است.  کی

مانده روده ها را    یشود. جراح باق  یمتر از روده دور زده م  یسانت  200تا  60 نیب .2

 کند.   یمتصل م  دیبه معده جد

و سپس از   زدیر ی در حال حاضر به داخل معده لوله مانند کوچک شما م ییغذا  مواد .3

 . ردیگ ی را از سر م یعیکند و در آنجا روند هضم طب  یروده عبور م

 دوره نقاهت عمل مینی بای پس معده 

 پس معده است.  ی با یبه جراح  هیشب  اریپس بس یبا  ینی، درد و عوارض عمل م یبهبود

برش. طول نقاط برش ،که   ی داشت ، خصوصاً در محل ها دی، دل درد خواه  یاز جراح بعد

است که جراح پورت   ییجا  نیمتر است. ا ی لیم 12تا   5 ن یتا هستند ، ب 5به طور معمول 

 کند.   یبه شکم شما وارد م ی دسترس یرا برا ییها

کنترل   ی برا یروز اضاف ک ی مارانیب ی. گاهد یبمان مارستانی شب در ب ک ی دیمعموالً با شما 

 شوند.  ی ه منگه داشت مارستانیعالئمشان در ب



دو هفته اول پس از   ی. معموالً طدیرا دنبال کن یسخت میرژ دیبا د، یکه در خانه بود یهنگام

  یها ک یشامل ش دیبا میرژ ن ی. ادینرم( داشته باش ی)غذا عیما  ییغذا میرژ دیبا یجراح

 نرم پوره شده و سوپ باشد.  یآب ، غذاها ن،یپروتئ

نرم   یغذاها  دیتوان ی. بعد از دو هفته ، مدیپزشک خود را دنبال کن ی ها دستورالعمل 

حال ، از شما   نی . با ادیگرد  یمعمول برم ییغذا میماه به رژ کی و بعد از  دیمصرف کن

  ی شتریب وهیو م جاتی، سبز  نیکه شامل پروتئ دیرا دنبال کن یدیجد میشود رژ  یخواسته م

  دیوجود ندارد )شما با ی اضاف  یغذا  یبرا یی جا گریاست و د وچکترک  اریباشد. معده شما بس

 (.دیکن  افتیرا در یمواد مغذ   زانیم  نیشتریب دیخور  یکه م ی از هر لقمه ا

 تفاوت بای پس با مینی بای پس چیست؟ 

شود ، اما    یم یخوب  ار یمنجر به کاهش وزن بس کی پس معده کالس یبا  یکه جراح  نیبا ا

٪ خطر عارضه را به همراه دارد. خطر  7است و   زیچالش برانگ یروش از نظر فن نیا

 ٪ است. 0.5کم است و طبق اکثر مطالعات حدود   اریعمل بس  نیدر ا ریمرگ و م

پس معده در   یبا ین یکرده است. م  دایپ ت یمحبوب ریاخ یپس معده در سالها یبا ینیم روش

پس معده   یاب ینیابداع شد. م  1997در سال  جراح جاقی  دکتر رابرت راتلج اصل توسط 

  زان یآسان تر است و م یو انجام آن از نظر فن عتریپس معده سر ی با ی با جراح سهیدر مقا

 دارد.  یعارضه کمتر

روش اندازه   نیاست که ا یمعن ن یبه ا نیروش محدود کننده است. ا ک یپس معده  یبا ینیم

  ن یروش همچن ن یکند. ا یخوردن شما را محدود م   زانیدهد و م یمعده شما را کاهش م

پس   یدهد. با  یزند و جذب غذا را کاهش م  ی متر از روده را دور م ی سانت 150حدود  

 محدود كننده هستند.  ی معده هر دو روش ها ی نیپس م یمعده و با 

 تفاوت مینی بای پس و اسلیو معده چیست؟ 

بدن خود   یدرصد از وزن اضاف 80پس معده تا   ی با ینیبا روش م دیتوان یکه م   ییاز آنجا

  یپس معده باعث جذب کالر یبا ینیمعده بهتر است. م و یروش از اسل نیا د، یرا از دست ده

. با  ابدی ی معده کاهش م  ویاسل یاز جراح  عتریوزن شما سر لیدل نیشود به هم  یم  یکمتر

نشود، ممکن است   تیرعا یمناسب یی غذا میکه رژ یدر صورت ل حال در هر دو عم نیا

 باشد.  ریعمل برگشت پذ

 معده هزینه مینی بای پس 

نمی توان رقم مشخصی برای هزینه این عمل گفت. انجام مینی بای پس معده به فاکتورهای  

 مختلفی بستگی دارد که هرکدام سبب تغییر رقم هزینه عمل می شوند. عواملی مانند: 



 دستمزد پزشک  •

 کلینیک محل انجام عمل هزینه بیمارستان یا   •

 هزینه لوازم و داروهای استفاده شده در هنگام عمل  •

شاوره آنالین و دریافت هزینه به  می توانید برای م  در تعیین هزینه تاثیر گذار هستند همگی 

 پیام بدهید اینستاگرام دکتر قدسی 

 انتخاب پزشک مناسب 

نه. اکثر   ای دیدار ازیپس ن ی با ینیم  یگفت که شما به جراح ی توان به طور قطع ینم

  ن یکاهش وزن ، مهم تر  یهمانند تمام روش هادارند.  یمورد نظرات مختلف ن یجراحان در ا

  ی روش را برا نیبهتر دیتا بتوان دیپزشک حاذق مشورت کن ک ین است که با ینکته ا

 . دیانتخاب کن طتانیشرا

عمل   تجربه که هستند چاقی تهران انجراحبهترین از  یکیخورسند  ی حامد قدس  دیدکتر س

جهت  انجام داده اند.  انواع روش ها مانند اسلیو و بای پس معده زیادی در  موفق چاقی  های 

  تی ساموجود در   یارتباط یراه ها قیاز طر دیتوان یم  شتریو کسب اطالعات بمشاوره 

 مقاله بپرسید و سواالت خود را زیر این  دیینمااقدام 
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