
 

 

 د ی روئیت   یها یماریبر درمان ب  یچاق  یها یمعده و جراح  و ی اسل ی جراح  ر ی تاث 

 ی ماری به درمان ب  ی چاق  ی ها  یموثر است. جراح   ار یبس  ی چاق  ی هایماریدر معالجه ب  یچاق  ی جراح

 ،یدیروئی ت  یدر سطح هورمون ها   ر ییکاهش وزن باعث تغ  کنند.  ی هم کمک م  دیروئیمرتبط با ت  ی ها

 د یروئیبر عملکرد ت  یچاق  یعمل جراح   ری تأث  یابی مقاله به ارز  نیشود. در ا  ی م  TSHکاهش    ژهیبه و

 .میپرداز  یم   دیروئیت  ی مبتال به کم کار  مارانیدر ب  دیروئیت  یو دوز هورمون درمان

 

 غده تیروئید چیست؟ 

 تیروئید با جراحی چاقی های درمان بیماری 

 نمونه ای از تحقیقات مرتبط با تاثیر جراحی چاقی روی بیماری های تیروئید 

 نتیجه گیری 



 

 

 غده تیروئید چیست؟ 

 ی گردن قرار دارد. هورمون ها  ی جلو  هیشکل است که در پا  یکوچک و پروانه ا  یغده ا  د،یروئیت

 ر ی( هستند تأثT4)   نیروکسی ( و تT3)   نیرونیدوتی  ی که شامل تر  دیروئی شده توسط غده ت  دیتول

 گذارند.  یم  اثر شما    سمیمتابول  ی فرد دارند و بر تمام جنبه ها  ی بر سالمت  یادیز

 

 تیروئید و چاقی

بیماری های تیروئید مخصوصا کم کاری تیروئید یکی از عوامل شناخته شده در افزایش وزن و چاقی 

هستند. افرادی که دچار کم کاری تیروئید می شوند سطح هورمون تیروئیدی خونشان پایین می 

ممکن است دچار چاقی مفرط شوند. این افراد به دلیل کاهش سطح متابولیسم راه بسیار آید و حتی  

دشواری برای کاهش وزن از طریق ورزش و رژیم غذایی در پیش دارند. به همین دلیل  معموال به 

از طریق جراحی های چاقی اقدام به کاهش ضمن درمان مشکل تیروئید  این افراد توصیه می شود که  

 وزن کنند.



 

 

 عالئم کم کاری تیروئید 

 شایع ترین عالئم کم کاری تیروئید عبارتند از:

 پوست   یخشک •

 و بدحالت شدن مو  یخشک •

 مو   زشیر •

 ی افسردگ •

 بوستی •

 ضربان قلب   کاهش  •

 ی خستگ •

 تیروئید با جراحی چاقی های درمان بیماری

از آنجایی که کم کاری تیروئید می تواند با کاهش متابولیسم بدن باعث چاقی و اضافه وزن شود، 

های چاقی مختلف مانند اسلیو معده همگام با هورمون درمانی می تواند این بیماری را تا جراحی  

کسانی که مشکل کم کاری تیروئید و یا  حد زیادی کاهش دهد و یا حتی کامال آن را برطرف کند.

سایر مشکالت مرتبط با تیروئید داشتند پس از انجام جراحی های چاقی تا حد زیادی بهبود پیدا  

 اند.   کرده



 

 

 

 کدام یک از متدهای جراحی چاقی برای درمان بیماری های تیروئید بهتر است؟

شناخته شده ترین متدی که برای درمان چاقی و بیماری های مرتبط با تیروئید استفاده می شود  

اسلیو معده است. اما بجز اسلیو معده تکنیک های دیگر جراحی چاقی مانند بای پس معده، مینی 

پس، حلقه معده و.. هم برای درمان چاقی و بیماری های تیروئید مفید هستند. پزشک متخصص بای  

 جراحی چاقی کسی است که بهترین متد درمان را برای هر شخص تعیین می کند.

 نمونه ای از تحقیقات مرتبط با تاثیر جراحی چاقی روی بیماری های تیروئید 

بودند،   یچاق   ی که تحت عمل جراح   د یروئیت  ی کم کار  ران مایانجام شده، تمام ب  قات یاز تحق  ی کی  یط

سال پس از   کیتا    دیروئی هورمون ت  نیگزیجا  یو دوز درمان   دیروئیدر سطح هورمون ت  رییاز نظر تغ

 شدند.  یابیارز  ی عمل جراح

 ی سال بود. انواع عمل ها  47  ی سن  نی انگیمرد با م  9زن و    79بود.    مار یب  86مطالعه شامل    نیا

با   15درصد( و  6/82معده )  ویمورد عمل اسل  71انجام شده شامل   به روش پس معده    یمورد 

سال   1بعد از    29/ 8ماه و    6بعد از    34/ 6قبل از عمل به    43/ 9از  مارانیب  BMIبود.     یالپاراسکوپ



 

 

 TSHکاهش .  افتیکاهش    2/ 98به    4.1ماه از  6پس از    TSH. سطح  افتی  اهش پس از عمل ک

 ی تر  نییبه دوز متوسط پا  مارانیساله، ب  1  یدر مقطع زماناما  ندارد.    ی ارتباط  BMIکاهش    زانیبا م

 ی درمان در ط نیا مارانی درصد از ب 9.3در  ن،یداشتند. عالوه بر ا ازین دیروئیت  ینیگزیاز درمان جا

 سال پس از عمل به طور کامل متوقف شد.   1

 نتیجه گیری 

بهبود   د،یروئیتبیماری های    را در بهبود  یچاق  ی اثر مطلوب جراح  با توجه به مطالب گفته شده،

ت دوزها  دیروئیعملکرد  است  دیروئیت  ی دارو  یو کاهش  بنابراکامال مشخص  که   توانیم  نی.  گفت 

 .موثر استکامال    د یروئیت  ی ها یمار یدر بهبود ب  ی چاق یها   ی جراح

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

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

ا  شرفتهیپ دارند.  ب  شانی تسلط  انجمن  چاق   یالملل  نیعضو  کنون   IFSO  یجراحان  تا  و  هستند 

 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://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28255851/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988626/ 

-https://www.mayoclinic.org/diseases

-causes/syc-omsconditions/hypothyroidism/sympt

0350284#:~:text=Your%20thyroid%20is%20a%20small,all%20a2

spects%20of%20your%20metabolism . 
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