
 

 

 ک یپس کالس  یمهم درمورد با  قتی حق  ۵ ک؛یپس کالس   یبا یجراح
جراحی بای پس کالسیک یکی از جراحی های زیبایی و الغری به منظور کاهش وزن  

است که به اختصار بای پس معده نیز نامیده می شود. این عمل جراحی درواقع روشی  

ترکیبی از اعمال سوء جذبی و محدودکننده است. در ادامه این مقاله، با انواع روش جراحی  

 .جراحی بای پس آشنا می شویدحقیقت مهم درمورد عمل   ۵چاقی و 

 

 آشنایی با جراحی بای پس کالسیک معده 

 جراحی های الغری 

 رسیدن به وزن ایده آل با جراحی بای پس 

 معده  کیپس کالس  یانجام عمل با  لیدال

 چه اتفاقی می افتد؟  پس معده  ی عمل با  ن یح
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 کی پس کالس ی ا عمل ب جه ینت 

 جمع بندی 



 

 

 آشنایی با جراحی بای پس کالسیک معده
کاهش وزن   یبرا  یجراح   یشود ، نوع  یگفته م زی ن   Roux-en-Yپس معده که به آن   یبا

به روده    می شده مستق جادیتازه ا سهی کوچک از معده و اتصال ک  ی سهیک  جادی است که شامل ا

کوچک معده و   سهیک  نی شده به درون ا دهیبلع  یپس معده ، غذا یکوچک است. پس از با 

و   قسمت معده نی شتری روش ب  نی ا جهیشود ، در نت یبه روده کوچک وارد م ما  یسپس مستق

 زند. یقسمت روده کوچک شما را دور م نی اول

  یانجام م  یپس معده زمان  یاست. با یچاق یانواع جراح نی از متداول تر یک ی پس معده  یبا

دچار مشکالت   ادیوزن ز  لی فرد به دل ای و ورزش جواب نداده باشد  ییغذا می شود که رژ 

 . دی شده باش یجد

 جراحی های الغری 

پس از انجام ورزش های سخت و رژیم های الغری سخت، ممکن است چربی های شما از  

  بروید. پزشک متخصص جراحی چاقی صورت باید به سراغبین نرفته باشد. در این  

متخصص ابتدا آزمایشات الزم به منظور انجام عمل جراحی ازجمله جراحی بای پس  

 .کالسیک معده را صادر می کند

درصورتی که پس از انجام آزمایشات مشخص شود بیماری خاصی ندارید، اجازه انجام 

های خاص ممکن است شامل بیماری جسمی یا عمل الغری به شما داده می شود. بیماری 

بیماری روانی باشد. درصورت داشتن بیماری خاصی، ابتدا بیماری مربوطه معاینه شده و  

 .پس از رفع بیماری، اجازه عمل خواهید داشت



 

 

 

 رایج ترین انواع جراحی چاقی

توسط متخصصین انجام می شود. هریک از این عمل های جراحی،   جراحی چاقی انواع

 :طرفداران و مراجعین زیادی دارد که عبارتند از

 جراحی بای پس کالسیک معده  •

 اسلیو معده  •

 حلقه معده  •

 پلیسه معده •

هریک از روش های جراحی چاقی، شرایط منحصربفردی داشته و به روشی متفاوت عمل  

اصلس سایت دکتر قدسی   روش را در صفحهمی تواند مقاالت جامع مربوط به هر    می کند.

   ببینید و کامل مطالعه نمایید

 رسیدن به وزن ایده آل با جراحی بای پس 

وء جذبی و محدودکننده است. جراحی بای پس کالسیک، یک جراحی ترکیبی از اعمال س

 :مهمترین اقدامات و اتفاقاتی که در این جراحی رخ می دهد، عبارتند از

 می رسد. سی سی   ۲۰الی  ۱۵به میزان کاهش یافته و حجم معده   •



 

 

بخشی از روده از سیستم جذبی خارج می گردد. این اقدام سبب کاهش جذب غذا می   •

 .شود

درصد  80حدود  ماه به میزان  ۲۴وزن بیمار پس از انجام این عمل، طی  اضافه  •

 .کاهش می یابد 

این روش جراحی، دارای بیشترین میزان کاهش وزن است. همچنین کمترین میزان اضافه  

 .وزن مجدد پس از این عمل رخ می دهد

 معده ک ی پس کالس  یانجام عمل با لیدال

و کاهش خطر   یکمک به شما در از دست دادن وزن اضاف یمعده برا کالسیک   پس یبا

 از جمله:   یشود. مشکالت یانجام م ادی مرتبط با وزن ز  یابتال به مشکالت سالمت

 ( فالکس ی )ر یبه مر  دی بازگشت اس یماریب  •

 ی قلب  یماریب  •

 خون باال  فشار •

 باال  کلسترول •

 خواب یانسداد آپنه •

 2نوع  ابتی د •

 سکته  •

 سرطان •

 ی نابارور •

کاهش    یو ورزش برا می رژ یشود که فرد از راه ها یانجام م  یمعموال  زمان پس معده  یبا

 نگرفته باشد.  جهیوزن خود تالش کرده باشد اما نت 



 

 

 

 چه اتفاقی می افتد؟   پس معده یعمل با ن ی ح 

پس معده به   یشود. مشخصات با یبه فرد داده م یعموم  یهوش ی، ب   یاز شروع جراح  قبل

بزرگ در   یها با برش ها یاز جراح یدارد. برخ  یو اقدامات پزشک بستگ  یفرد طی شرا

هم از آن استفاده   یروش که دکتر قدس  نی دتری دهند. اما جد  یپس را انجام م  یشکم عمل با

است که شامل قرار دادن   یبه روش الپاراسکوپ  معدهپس  یبا یکند، انجام جراح  یم

 برش کوچک است.   نی چند   ادج ی ا قیدر شکم از طر  یمخصوص جراح  یابزارها

معده شما را برش داده و    یجراح قسمت باال  یبرشها، در روش الپاراسکوپ جادیاز ا بعد

گردو است و فقط حدود   کی شده به اندازه  جادیا سهی کند. ک  یمعده شما جدا م  هی آنرا از بق

 تواند در خود نگه دارد.    یگرم غذا م  28

  یم  سهی ک  یرو  مایاز آن را مستق ی دهد و بخش ی، جراح روده کوچک را برش م سپس

به روده کوچک که به   ما  یکوچک معده و سپس مستق  سهی ک نی پس وارد ا نی دوزد. غذا از ا

 رود.    یآن دوخته شده است م

  یکاوریاتاق ر کی، فرد در    یکشد. بعد از جراح   یمعموال  چند ساعت طول م یجراح

 شود.  یم  داری ب 
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 .کاهش می یابدتا حد زیادی میزان جذب کالری با استفاده از بای پس کالسیک معده   .1

با ایجاد محدودیت، اندازه معده کاهش یافته و سبب کاهش بسیار زیاد وزن افراد می  .2

 .شود

طور میانگین در  رخ می دهد. ب  ییکاهش وزن افراد در این روش با سرعت باال .3

که  از بین خواهد رفت فردوزن  از اضافه درصد 50طول یک سال، حدودا  

بای پس کالسیک معده  بیشترین مقدار کاهش وزن در سه ماهه اول بعد از جراحی  

 .است

  کمتر اذغ مصرفرای  می شود. درنتیجه، تمایل ب ی فرد این روش سبب کاهش اشتها .4

 می شود. 

میزان جذب کالری در روده کاهش یافته و سبب سرعت بخشیدن به کاهش وزن می   .5

جراحی چاقی می تواند نحوه ورود غذا به داخل  همچنین، پزشک متخصص  د.گردد

 . روده را تغییر دهد



 

 

 ک ی پس کالس یعمل با جه ی نت
را که به خاطر اضافه  یط ی ممکن است شراکالسیک  پس معده  یبر کاهش وزن ، با عالوه

 مانند:  یط ی برطرف کند، شرا ای خشد بشده اند بهبود ب  جادیوزن ا

 ی به مر  دی بازگشت اس یماریب  •

 ی قلب  یماریب  •

 خون باال  فشار •

 باال  کلسترول •

 2نوع  ابتی د •

  نی ، که همبهتر کند روزمره را هم  یها تی شما در انجام فعال ییتواند توانا  یپس معده م یبا

پس از انجام جراحی بای  همچنین  شما کمک کند. یزندگ  تی ف ی تواند به بهبود ک  یموضوع م

بهتری خواهد داشت. با  پس کالسیک، هورمون های بدن تنظیم شده و بدن سوخت و ساز 

کاهش وزن بیشتر، توانایی شما برای انجام ورزش افزایش خواهد یافت. با این توانایی، می  

توانید وزن خود را ثابت و پایین نگه دارید. کاهش وزن سبب کاهش بیماری های روحی و  

 .افزایش اعتماد بنفس در افراد چاق می شود

 



 

 

 جمع بندی 

به سراغ   کی پس کالس  یبا  یانجام جراح  یبهتر است برا   ،یجراح ی عمل ها ری همچون سا

انجام شود که مهارت و تجربه   ی توسط متخصص دی عمل با نی . ا دی برو  یمتخصص باتجربه ا

  یکه روند جراح  دی را انتخاب کن یک ی نیکل م،ی کن  یم  هی داشته باشد. ما توص  نهیزم نی در ا یکاف

 .شود یانجام م  املک  یها اطی با دقت و احت 

 :است ری به شرح ز یدکتر قدس یتخصص  کی نی پس معده در کل یبا  یانجام جراح مراحل 

 با متخصص  مار ی ب یحضور مشاوره •

 از انجام عمل  شیکامل پ   یقلب و سالمت مشاوره •

 یچاق  یاز جراح شیپ یروانشناس مشاوره •

 از عمل  شیپ   یگوارش و اندوسکوپ   یبررس •

 توسط متخصص یبه اتاق عمل و جراح  یمعرف •

 ی پس از انجام جراح  هی تغذ  مشاوره •

  کی پس کالس یبا یکه از جراح می ده  یرا به شما م نانی اطم  نی نمودن مراحل فوق، ا  یط با

و    یجراح نی درمورد ا شتری . به منظور کسب اطالعات ب دی کن  یرا کسب م  جی نتا نیبهتر

  مراجعه به بخش تماس با ما به صورت مستقیم با دکتر قدسیبا  ،ی چاق یها یجراح ری سا

 . دی در تماس باش
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