
 

 

 کیپس کالس  یپس و با  یبا ینیم یتفاوت ها  یبررس

است.  ریمشکل همه گ ک یدر حال توسعه  ی و هم در کشورها افتهیتوسعه  ی هم در کشورها  یچاق

شود( منجر   ی م  ف یتعر  40از    شتر یب  ی)که به عنوان شاخص توده بدنمارگونهیب  ی چاق  ژهیو به و  ی چاق

علم  شرفتیشود. با پ یم  ردر بزرگساالن جوانت ژهیبه و ،یبه زندگ دیبه بروز عوارض باال و کاهش ام

شد   ی کاهش وزن به جهان معرف  من یا  ی از روش ها   ی کیمعده به عنوان    ی پس با   ی متد با  یپزشک

 ی ها   یماریبهبود ب  نیمدت و همچن  یبه کاهش وزن قابل توجه و با دوام طوالن  یابیکه در دست

او  ی با  ی نیم  یبعد متد جراح   یچاق موثر است. کم  مارانی در ب  یپزشک بار توسط   نیلپس معده 

 کیپس کالس  ی با  یپس معده با جراح  یبا  ینیگزارش شد. اما تفاوت م  Rutledgeبه نام    یفرد

 .میپرداز  یمطرح جهان م   یچاق  ی دو متد جراح  نیا  ی تفاوت ها  یمقاله به بررس  نیدر ا  ست؟یمعده چ

 

 جراحی مینی بای پس معده در مقابل جراحی بای پس کالسیک معده 

 شباهت های جراحی مینی بای پس و بای پس کالسیک 

 تفاوت های جراحی بای پس کالسیک معده با جراحی مینی بای پس 



 

 

 جمع بندی 

 جراحی مینی بای پس معده در مقابل جراحی بای پس کالسیک معده

کوچک از معده   سهیک  ک یلحاظ که هر دو    نیاز ا  ک یپس معده کالس  یپس معده و با   ی با  ینیم

محدودکننده   ن یهمچن  ی جراح  ی عمل ها  نیا  یبه هم هستند. هر دو   هیشب  اریکنند بس  ی درست م

 زان یم ن یو همچن دیمصرف کن دیتوان یرا که م  ییکه مقدار غذا یمعن نی و سوء جذب هستند، به ا

نشان داده اند که هم روش   قات یتحق  نیدهد. عالوه بر ا  ی توسط بدن را کاهش م  ده جذب ش  ی کالر

 شیدر کاهش وزن و افزا  یقابل توجه  جینتا  کیپس معده کالس  یپس معده و هم روش با  یبا  ینیم

 به همراه دارند.   مارانیسالمت ب

 

 شباهت های جراحی مینی بای پس و بای پس کالسیک

حال،   نیدارد. با ا  یادیز  یپس معده تفاوت ها   یبا   ی سنت  یبا جراح  سهیپس معده در مقا  یبا  ینیم

 کنند:   ی م  مشابه عمل   ی اصل  سمیسه مکان  یروش ها بر رو   نیهر دو ا



 

 

 سوء جذب

که   ییاست. پس از انجام عمل، غذا  از حالت عادی   کمتر   در هر دو روش   یو مواد مغذ   ی جذب کالر

حال ، سوءجذب در   نیزند. با ا  یروده را دور م  ی شود قسمت بزرگتر معده و قسمت باال  یخورده م

پس   ی با   ی نیم  ی که در جراح  ی شود در حال  هیتواند منجر به سوء تغذ  ی م  ک یپس کالس  ی با  ی جراح

 شود.  یم   جتناب امر ا  نیمعده از ا

 ت یمحدود

 ی کوچکتر از اندازه اصل  یبه طور قابل توجه   یهر دو عمل جراح  یشده در ط  جادیتازه ا  سهیک  اندازه

 یکمتر   ی کالر  جهیشود تا فرد کمتر غذا بخورد و در نت  یموضوع باعث م   نیا  ن،یمعده است. بنابرا

 کند.    افتیدر

 روده  ومیکروبیدر م   راتییتغ

 ی چاق یسوءجذب پس از جراح  تیشود. وضع  یروده م   ومیکروبیدر م  یراتییپس معده باعث تغ  یبا

تغ متابول  رییو  متابول  pH  ،یصفراو  ی دهایاس  سمیدر  و  تغ  سمیمعده  به  منجر  ها   رات ییهورمون 

 شود.  ی روده م یوتایکروبیم

 ی گذارد، کاهش وزن حاصل م  ی م  ر یتأث  زین  یبر هموستاز انرژ  وتایکروبی در م  راتییآنجا که تغ  از

 شود. 

 تفاوت های جراحی بای پس کالسیک معده با جراحی مینی بای پس 

 جراحی  کیتکن

از معده با   یو طوالن  کی لوله بار  کیروش    نیزند. در ا  یپس معده کمتر معده را دور م  یبا  ینیم

 شود.  ی کمتر ساخته م  یانحنا

پس   ی با  ی نیم  کیشود. در تکن   ی لوله قالب م  نیحلقه از روده کوچک برداشته شده و به ا  کیبعد،  

 کم است.  ار یبس  فالکسیاحتمال ر



 

 

 یدستگاه گوارش برا  یشود سپس بازساز   ی معده ساخته م  سهیک  کی  کیپس کالس   ی با  یجراح   در

 شود.  یانجام م   سهیک  ن ییپا  یاتصال روده کوچک به انتها

 دهیچیعمل پ  جهیدستگاه گوارش است در نت  شتری ب  یشامل بازساز  کیپس معده کالس  یبا  نیبنابرا

 است.   یتر

 

 یجراح  ی آل برا دهیا یدایکاند 

 ی با  ی نیانجام م  ی برا  یمناسب   د یصفرا کاند  فالکسیر  ای(  GERDمعده )   فالکس یمبتال به ر  افراد

 را انجام دهند.  کیپس معده کالس  ی شود که با  ی م  هی توص  یمارانیب  نی . به چنستندیپس معده ن

 عمل  زمانمدت 

است.    کیپس معده کالس  یکوتاه تر از با   اریپس معده بس  یبا  ینیدر م  ی زمان عمل جراح  مدت

معده حدودا    ی با  ی نیم  ی جراح م  قه یدق  115پس  حال   ی طول  در  پس   ی با  ی که جراح  یکشد 

 کشد.  ی طول م  قه یدق  160معده حدودا    کیکالس



 

 

 

 ی منیو ا یسادگ

پس فقط شامل   ی با  ین یاست. چون عمل م  کیپس معده کالس   یتر از با   من یپس معده ا  ی با  ینیم

چندگانه   ر یمس  رییشامل تغ  ک یپس معده کالس  ی، با   گریاتصال به نام آناستوموز است. از طرف د  کی

 است.  کیپس معده کالس  یپس در مقابل با   یبا   ینیم یاصل  یاز تفاوتها   یکی  نیاست. ا

 ی روش جراح  کی  نیجراحان است. ا  ی روش ساده تر برا  ک یپس معده    ی با  ی نیم  ن، یبر ا  عالوه

 موثر، نسبتاً کم خطر و با بازده باال است. یچاق

 )درصد کاهش وزن بعد از عمل( ییکارآ

 یلیخ  یپس معده انجام داده اند در سال اول پس از جراح   ی با  ی نیکه م  یوزن در افراد  کاهش 

 ن،یبنابرا  . ستیاختالف از سال دوم به بعد قابل توجه ن  نیحال، ا  نیپس معده است. با ا  یاز با  شتریب

 هستند.   یچاق  ی برا  یموثر  یدرمان ها   ، یهر دو روش درمان



 

 

 

 مارستانیاقامت در ب

حدود دو تا   یعنیاست،    کسانی  ی هر دو نوع جراح  یبرا  مارستان ی مدت زمان اقامت در ب  نیانگیم

 روز باشد.   6تواند تا   یم  مارستان یپس معده باز، مدت اقامت در ب  یروز. در مورد با   سه

 استفاده از داروها

دارند.   از ین  یشتریبه دوز مسکن ب  مارستان یپس معده معموالً در طول مدت اقامت در ب  ی با  مارانیب

امر   ن یشود و ا  ی پس معده، روده کوچک کوتاه م  ی با  یجراح   ی است که در ط  ن یآن هم ا  لیدل

  ی برا  نیشود. بنابرا یواقع در آن منطقه م ییداروجذب  از  یمنجر به از دست دادن قسمت عمده ا

 است.  ازیاز داروها ن  ی تر نیسنگ  ی موثر به دوزها  جینتا

 یمرتبط با چاق ی بهبود در پارامترها

از ب  هر مانند فشار خون باال،   ی مرتبط با چاق  یها  یماریدر ب  یبهبود قابل توجه  مارانیدو گروه 

 کنند.   یرا تجربه م   یچرب یباال، کاهش عملکرد کبد و سطح باال   کیاور  دیاس  ابت،ید



 

 

 ی مدت زمان بهبود

انجام   یروش به روش الپاراسکوپ  نیا  رایکوتاه است ز  مارانیهر دو گروه ب  ی برا  یزمان بهبود  مدت

 ن ی چن ی برا ی است، بهبود ی ساده تر  ی پس معده جراح ی با ی نیحال، از آنجا که م ن یشود. با ا یم

 است.  عتریسر  یمارانیب

 تحمل غذا

پس   ی با با  سه یدر مقا  رندیگ  ی معده قرار م  ینیپس م   ی با  ی ن یکه تحت م  یمارانیدر ب  ییتحمل غذا

 بهتر است.  کیمعده کالس

کمتر،   یدگیچیپ  لیحال به دل  نیشود. با ا  یدو سال م  یدو روش منجر به کاهش وزن برابر در ط  هر

 ی داده م حی معده ترج کیپس کالس یمعده به با  ینیپس معده م یبا ینیموارد م شتریامروزه در ب

 شود. 

خود با متخصص مشورت کنند.   طیدر مورد شرا  یریگ  میقبل از تصم   دی وجود داوطلبان با  نیا  با

و مصرف مکمل ها در   ییغذا  میرژ  یدستورالعمل ها  ت یمشاهده کاهش وزن قابل توجه، رعا  یبرا

 مهم است.  ی مورد هر دو جراح

 عوارض بعد از عمل  زانیم

عوارض   ن یهم   گر، یاست. از طرف د  ز یناچ  اریپس معده بس  یبا   ین یم  یدر چراح  دیعوارض شد  زانیم

 درصد است.  5حدود   رندیگ  یقرار م   کیپس معده کالس ی که تحت با  یمارانیدر ب

 یدر جراح  زانیم  نیا  یدرصد است، در حال   7.5پس معده حدود    ی با  ینی در م  ی عوارض جزئ  زانیم

پس معده، نشت آناستوموز  ی عارضه مهم در مورد با نیعتریدرصد است. شا 15  کیپس کالس یبا

 است.

هستند که در هر دو   یاز عوارض جزئ  ه یتخل ی از دستگاه گوارش و نشت از لوله ها جزئی  ی زیخونر

 قابل مشاهده است.  مارانیگروه ب



 

 

 مجدد و معکوس کردن جراحی  یامکان جراح

معکوس   ای  دیتجد  یتواند به راحت   یبرخوردار است، م  یکمتر  یدگیچیپس معده، از پ   یبا  ینیم

 .شود  ی نم  هی توص  ک یپس کالس یدر با  ی معکوس کردن جراح  ا ی  دیشود. اما تجد

شود    یانجام م  کیپس معده کالس  یمعکوس کردن با  ن،یگزیجا  یصورت عدم وجود راهکارها  در

 در همه افراد ممکن نیست.اما  

 جمع بندی 

هم جراحی مینی بای پس معده و هم جراحی بای پس کالسیک میزان کاهش وزن قابل توجهی 

و پس از انجام هر دو عمل، بیمار بهبودی قابل توجهی در بیماری های مرتبط با وزن خود دارند  

دارد. از آنجایی که جراحی مینی بای پس معده متدی ساده تر و ایمن تر است، امروزه بیشتر مورد 

انتخاب مناسب ترین روش جراحی چاقی برای هر فرد، باید با یک توجه   با این حال برای  است. 

 متخصص جراحی چاقی مشورت شود.

 ی هاکه بر متد  هستند    ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق  یکیخورسند    یحامد قدس  دیدکتر س

 شرفته یپ  الپاراسکوپی بای پس کالسیک معده، مینی بای پس معده و  مانند  جراحی چاقی  مختلف  

 ار یبس  مارانی هستند و تا کنون ب  IFSO  ی جراحان چاق  یالملل  نی عضو انجمن ب  شانیتسلط دارند. ا

 یارتباط   ی راه ها  ق یاز طر  دیتوان  ی م  شتریجهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند.  یادیز

 .دییاقدام نما   تیساموجود در  
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