
 

 آیا می توان با عمل اسلیو معده دیابت را درمان کرد؟

مزمن در سراسر جهان هستند. هر دو   یهایماریب  نیعتریدر حال حاضر شا  2نوع    ابتیو د  یچاق

 ت یغلط، قابل  یدارو و اصالح رفتارها   ،ییغذا  میاز جمله کنترل رژ   یفعل  ی با درمان پزشک  ی ماریب

 ار یروش بس  کی( دارند،  DM)2نوع    ابتیکه د  یمارانیدر ب  یکنترل شدن دارند. انجام عمل چاق

 از   ٪90  باًیشود. تقر  یدر نظر گرفته م   2نوع    ابتیکنترل سطح گلوکز خون و بهبود د  ی موثر برا

 ی دهد چاق  ی هستند که نشان م  ی چاق  ا یاضافه وزن    یدهند دارا  ی را نشان م  ی ماریب  ن یکه ا  یمارانبی

 ی چاق  ی دهد عمل ها  یوجود دارد که نشان م   یادیدارد. شواهد ز  ی ادیز  ری تأث  ی مار یب  ن یدر پاتوژنز ا

 ابتیاز جمله د  یچاق  یها  یمار یاز ب  یاریتواند بس یپس معده م  یمعده و با  ویاز همه اسل  شتریو ب

است که با کاهش وزن   ی کیمتابول یمار یب  ینوع 2نوع    ابتیچاق درمان کند. د  ماران یرا در ب  2نوع  

در این مقاله   . شود  ی کامال درمان م  ا یو    ابد ی  ی بهبود م  ، یبدن  ت ی فعال  شیو افزا  ی سبک زندگ  ر ییو تغ

 می پردازیم.  2به بررسی اثر جراحی اسلیو معده بر درمان دیابت نوع  

 



 

 چیست؟   2دیابت نوع  

و استفاده از قند)گلوکز( به عنوان سوخت در بدن است.  میاختالل در نحوه تنظ ینوع 2نوع  ابتید

 ت، یشود. در نها  ی خون م  ان یاز حد قند در جر  ش یمدت منجر به گردش ب  ی طوالن  ت یوضع  نیا

 ی منیا  ستمیو س  ی گردش خون، عصب  ستمیتواند منجر به اختالالت س  یقند خون م   یسطح باال 

 بدن شود.

 ی )هورموننیانسول  مار یلوزالمعده ب   نکه ی، دو مشکل مرتبط با هم وجود دارد. اول ا2نوع    ابت ید  در

سلول   نکهیکند و دوم ا  ی نم   دی تول  ی کند( کاف  یم   م یشما تنظ  یکه حرکت قند را به درون سلول ها

 کنند.  ی م  افت یدر  ی دهند و قند کمتر  ینشان م  فیواکنش ضع   نیها به انسول

 ابتیو هم د  1نوع    ابتیشود، اما هم د  یبزرگساالن شناخته م  ابتیقبالً به عنوان د  2نوع    تابید

  ده ید  شتریدر بزرگساالن ب  2نوع    ابتیحال د  نی شروع شوند. با ا  یتوانند از دوران کودک  یم  2نوع  

 2نوع    ابتید  هاز آنها ب  ی ادیتعداد ز  یمنجر ابتال ی تعداد کودکان مبتال به چاق  شیشود، اما افزا  یم

 شده است.

 



 

 2درمان دیابت نوع 

وجود ندارد، اما کاهش وزن، خوب غذا خوردن و ورزش   2نوع    ابتید  یبرا  ییدارو  یقطع  یدرمان  چیه 

نباشد،   ی کنترل قند خون کاف  یو ورزش برا  میکمک کند. اگر رژ  یماریب  تیریتواند به فرد در مد  یم

 .دیداشته باش  ازین  زی ن  یدرمان  نیانسول  ای  ابتید   یممکن است به داروها 

 ابتیعالئم د

 ابتیشوند. در واقع، ممکن است سالها با د  یم  جادیا  ی اغلب به آرام  2نوع    ابت ید  یو نشانه ها   عالئم

که عالئم و نشانه ها خود را نشان دهند،   ی. هنگامدیو متوجه حضور آن نشو  دیکن  یزندگ  2نوع  

 : دیرا مشاهده کن  ریممکن است عالئم ز

  اد یز  یتشنگ •

 ادرار   تکرر •

 یگرسنگ  شیافزا •

 ناخواسته وزن   کاهش  •

 ی خستگ •

 د ید  یتار •

 شوند   یخوب م ی که به کند  یی ها زخم •

 مکرر   یها  عفونت •

 پاها   ایسوزن سوزن شدن در دست ها    ا ی  یحس  یب •

 بغل و گردن   ر یدر پوست، معموالً در ز  رهیت مناطق •

 فاکتورها   سکیر

 دهند عبارتند از:  شیرا افزا 2نوع   ابتیکه ممکن است خطر ابتال به د  یعوامل

 وزن 

 شناخته شده است.  2نوع    ابتید  جادیعامل ا  نیتر  یبه عنوان اصل  یچاق  ا یوزن    اضافه



 

 ی چرب ع یتوز

با دور  ی باسن و ران، نشان دهنده خطر است. اگر مرد یبه طور عمده در شکم به جا  یچرب  رهیذخ

خطر ابتال شما  د،یمتر باش یسانت  88.9با اندازه باالتر از    یخانم  ایمتر     یسانت  101.6  یکمر باال 

 .ابدی  یم   شیافزا  2نوع    ابتیبه د

 بدنی  تیفعال عدم

به   یبدن  ت یشود. فعال  ی م  شتر یب  ابت یشما به د  یشما کمتر باشد، خطر ابتال  ی بدن  ت یفعال  هرچه 

استفاده   یبدن از گلوکز به عنوان منبع انرژ  ،یبدن  ت یکند، در زمان فعال  یکنترل وزن شما کمک م 

 شوند.   یحساس م   ن یشما را نسبت به انسول  ی کند و سلول ها  یم

 ی خانوادگ سابقه

 ی م  شیافزا  2نوع    ابتیداشته باشند خطر ابتال به د  2نوع    ابت یخواهر و برادر شما د  ای  نیوالد  اگر

 .ابدی

 خون  یچرب سطح

خون باالتر باشد،   دیسریگل  ی کمتر باشد و سطح تر  HDL  یعنیسطح کلسترول خوب خون    هرچه

 باالتر است.  2نوع   ابت یخطر ابتال به د

 ایجاد می کند؟ چه مشکالتی را برای بدن    2دیابت نوع  

یکی از بیماری های مزمن است که در صورت درمان نشدن، بدن را از داخل می خورد   2دیابت نوع  

و از بین می برد. اگر این بیماری تشخیص داده نشود و کنترل نشود، ممکن است مشکالت بسیاری 

 ایجاد کند. مشکالتی از جمله: 

 نابینایی •

 قطع عضو  •

 افزایش فشار خون  •

 کلیوی بیماری های   •



 

 بیماری های قلبی عروقی  •

 سکته مغزی  •

 قند خون جراحی اسلیو معده و درمان  

 بیماری قند خونبا توجه به تحقیقات انجام شده، اسلیو معده یکی از موثرترین روش های درمانی  

درصد بافت معده را حذف می کند و   80الی    75است. برای انجام این جراحی، جراح متخصص  

باقی می گذارد. معده جدید حجم بسیار کمتری  یا موز است  معده کوچکی که به شکل آستین 

هورمون  میزان  بیشترین  تولید  مسئول  که  معده  از  قسمتی  همچنین  دارد.  اولیه  معده  به  نسبت 

شته می شود. بنابراین بیمار با حجم غذایی بسیار کمتری نسبت به قبل سیر می گرسنگی است بردا

شود و احساس گرسنگی کمتری می کند. همین موضوع سبب الغری او و کمک به درمان بیماری 

 می شود.   2دیابت نوع  

کاهش وزن سبب افزایش حساسیت سلول ها به هورمون انسولین می شود و هورمون انسولین به 

ند خون بدن کمک می کند. وقتی سطح قند خون پایین بیاید، دیگر اثری از بیماری دیابت کاهش ق

 دیده نمی شود.  2نوع  



 

 

 پس از انجام جراحی  

بالفاصله پس از انجام جراحی اسلیو معده شروع به کاهش وزن می کنید. پس از تنها چند ماه بعد 

ببینید. بنابراین مسلما امتحان کردن مسیر از عمل می توانید اثرات مثبت آن روی بیماری خود را  

 جراحی برای درمان این بیماری ارزشش را دارد. 

اگر پس از انجام جراحی اسلیو معده به رژیم غذایی که پزشکتان به شما توصیه می کند عمل کنید 

 بود. و فعالیت بدنی منظم داشته باشید، اثرات جراحی و الغری آن برای تمام عمر همراه شما خواهد  

 جمع بندی 

بوده اند، بهترین راه    2برای بیمارانی که برای مدت زمان بسیار طوالنی درگیر بیماری دیابت نوع  

قند   درمان انجام جراحی متابولیک یا چاقی است. بهترین متد جراحی چاقی که در درمان بیماری 

 معده می باشد.و سایر بیماری های مرتبط با چاقی موفق عمل کرده است، جراحی اسلیو    خون

متدهای  مختلف  انواع  به  که  ایران هستند  متابولیک  جراحان  بهترین  از  یکی  قدسی  دکتر حامد 

جراحی چاقی از جمله اسلیومعده تسلط باالیی دارند. ایشان این جراحی ها را در کلینیک خود با به 



 

ر جهان است، جدیدترین روش درمانی در سراسروز ترین دستگاه ها و به روش الپاراسکوپی که  

انجام می دهند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایر مقاالت سایت مراجعه کنید یا به 

 دایرکت اینستاگرام پیام دهید. 
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