
 

 عمل جراحی ساسی بای پس معده چیست؟ 

پس   یبا   یساس  ی. جراحمیهست  ید یجد  ی ها  کی هر سال شاهد ظهور تکن ،یچاق یدر حوزه جراح

پس معده و عمل سانتورو   ی با  ینیاست که بر اساس عمل م  نینو  یچاق  یعمل جراح  کیمعده  

بسیار عالی عمل می کند و   2این روش به خصوص در درمان بیماری دیابت نوع    شود.  ی انجام م

همین موضوع سبب شهرت آن شده است. اما دقیقا این جراحی چگونه انجام می شود و چه تفاوتی 

 با سایر متدهای جراحی چاقی دارد؟ 

 

 عمل جراحی ساسی بای پس معده 

جراح معده)  یبا   ی ساس  یعمل  عمل   کی(  single anastomosis sleeve ilealپس 

 (Santoro)پس معده و عمل سانتورو  یبا  ین یبر عمل م  ی مبتن  دیجد  ی چاق  /کیمتابول  یجراح

 توانیمدر نتیجه    شود.  ی توسط آناستوموز دستگاه گوارش دنبال م  یگاسترونوم  ویاست که در آن اسل

عمل   است.پس معده    یبا   یمعده و جراح  ویاسل  ی از جراح  یبیترک  یبه گونه ا  یجراح  نیگفت که ا

 است.   یابتیچاق و د  مارانی ب  یکننده برا  دواریام  یپس معده عمل  یبا  یساس



 

 نحوه انجام جراحی ساسی بای پس معده

 د یجد  سه یک  کیمعده و ساخت    یکوچک ساز   یمعده برا   ویعمل اسل  نکی عمل، تکن  نیانجام ا  یبرا

شود و به   ی از روده کوچک دور زده م  ی پس قسمت  ی با  ی شود و سپس مثل عمل جراح  یانجام م

دو   ن، یشود و بنابرا  یمعده انجام م  ی بدون جدا کردن خروج  نهایشود. همه ا  ی وصل م  د یمعده جد

 غذا وجود دارد:   بورع  یراه برا

ها و مواد   نی تامیو  نیکنند و بنابرا  یخود عبور م   ی عیاز راه عبور طب  غذایی  مواد   30٪ •

 شوند.  ی به طور معمول جذب م  یمعدن

از غذا و   یاد یمقدار ز  نیکنند و بنابرا  یپس معده عبور م  یاز راه با  غذایی  مواد  70٪ •

 شود.  ی م  ابتیشوند که منجر به کاهش وزن و درمان د  یقند جذب نم 

 پس معده هستند؟   ی با  یساس   یانجام جراح  یداهایکاند  نیبهتر  ی کسان  چه

 سال هستند.  65تا    18  یکه در گروه سن   یمارانیب •

 . 35از    شی ب  BMIچاق با    مارانیب •

 ا ی  ابت یاز جمله د  ی مرتبط با چاق  یکه مشکالت پزشک  30از    ش یب  BMIچاق با    مارانیب •

 فشار خون دارند.



 

 

 د؟ یپس معده را انتخاب کن  یبا  یساس  ی عمل جراح  دیچرا با

وجود دارد،   یچاق  یها  یجراح  ریکه در سا  نی تامیبر مشکالت کمبود و  یچاق  یجراح  نیا •

 ی جراح ن یپس از انجام ا ی که به مدت طوالن ستند یمجبور ن مارانیب نیکند. بنابرا ی غلبه م

 کنند.  افتیدر  نیتامیمکمل و

 یعال   اریشود، بس ی م  جادیمفرط ا  ی چاق  لی مواقع به دل  شتر یکه در ب  2نوع    ابت یدر درمان د •

پس معده   یبا یساس  کیبا استفاده از تکن  یماریب  نیدرمان ا  تیکند. درصد موفق   یعمل م

 .است  ٪ 95حدودا  

 کند.   ی کلسترول باال خالص م  ایمانند فشار خون    ی را از عوارض نگران کننده چاق  ماریب •

 مزایا و معایب جراحی ساسی بای پس معده

مزایا و معایب خود را دارد. اما هرچه باشد، عوارض درست مانند تمام عمل های جراحی، این متد هم  

 این جراحی از عوارض چاقی و بیماری های مرتبط با آن بسیار کمتر است.



 

 مزایای جراحی ساسی بای پس معده 

از آنجایی که طی این جراحی معده فرد کوچک می شود و همچنین قسمتی از روده  •

با خوردن ی فرد کم می شود و همچنین  باریک او دور زده می شود، میزان کالری دریافت

مقدار کمی غذا سیر می شود. در نتیجه اگر فرد فعالیت بدنی مناسبی داشته باشد، میزان 

کالری دریافتی او از کالری که می سوزاند بسیار کمتر است و همین موضوع سبب کاهش 

 وزن می شود. 

از روده   • انتهایی معده و قسمتی  باقی می از آنجایی که قسمت  کوچک دست نخورده 

مانند، بدن می تواند به میزان مورد نیاز ویتامین و مواد مغذی جذب کند. در نتیجه فرد 

 نیاز به مصرف دائمی مکمل های غذایی ندارد. 

اگر فردی عمل اسلیو معده ناموفق داشته است و یا از نتیجه عمل خود رضایت ندارد،  •

 تا به اهداف الغری خود دست پیدا کند. می تواند عمل ساسی بای پس انجام دهد

 معایب جراحی ساسی بای پس معده 

خوشبختانه عمل ساسی بای پس معده یکی از عمل های جراحی ایمن است که درصد عوارض آن 

بسیار کم است. با این حال برخی از عوارضی که ممکن است که بعد از عمل پیش بیایند به شرح 

 زیر هستند: 

 م ها یا محل منگنه معده خونریزی از محل زخ •

 نشت مواد داخل معده به داخل حفره شکمی  •

 تنگ شده کیسه جدید معده •

 کند؟   ی را درمان م  2نوع    ابتید ی ماری پس معده چگونه ب  ی با  یساس  ی عمل جراح

عمل جراحی ساسی بای پس معده، یکی از تکنیک های موثر و شناخته شده در زمینه درمان 

این عمل با اعمال تغییراتی در بدن، بیماری دیابت دو را تقریبا به طور می باشد.    2دیابت نوع  

کامل ریشه کن می کند. مهم ترین کارهایی که عمل جراحی ساسی بای پس معده برای درمان 

 انجام می دهد عبارتند از:   2بیماری دیابت نوع 



 

 از پانکراس.  ن یترشح انسول  شیافزا •

 .نیانسولکاهش مقاومت بدن در برابر   •

 کاهش اندازه معده.  ل یوارد شده به بدن به دل  یکاهش کالر •

 

 هزینه جراحی ساسی بای پس معده 

هزینه جراحی ساسی بای پس معده درست مانند سایر عمل های جراحی چاقی به فاکتورهای 

مختلفی از جمله دستمزد جراح، کلینیک یا بیمارستان محل عمل، تجهیزات استفاده شده در عمل 

و.. بستگی دارد. با توجه به نوسانات قیمت ارز و لزوم استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها و ابزارها، 

 می توان قیمت مشخصی را برای این عمل عنوان کرد.  ن

 جمع بندی 

و   یدرمان چاق  یو ساده برا  منیروش موثر ا  کیپس    ی با  یساس  ی نشان داده شده است که جراح

منجر به حداقل   ی چاق  ی روشها   ریبا سا  سهیدر مقا  ن،یاز آن است. عالوه بر ا  یناش  ی کیعواقب متابول

 شود.  ی بعد از عمل م  یا  ه یعوارض تغذ



 

دکتر سید حامد قدسی یکی از جراحان با تجربه چاقی و متابولیک هستند که برتکنیک های مختلف 

جراحی چاقی مسلط هستند و دوره آموزشی خود را در یکی از بهترین دانشگاه های خارج از کشور 

ر در مورد ایشان و دریافت نوبت ویزیت می توانید به تکمیل کرده اند. برای کسب اطالعات بیشت

 قسمت نوبت دهی سایت مراجعه کنید و یا به شماره واتس آپ ایشان پیام دهید. 

 منابع:

icSurgeryDetail/SAShttps://www.doctorahmedelmasry.com/bariatr

I%20Bypass 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27768400/ 
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