
 

 درمان کرد؟   یبا جراح  توانیمرا    یمرتبط با چاق  یها یمار یبکدام  

مرتبط   ی هایماریبو    دی شد  ی درمان چاق  نیترپردوامو    نی موثرتر  ی چاقیا جراحی    ک یمتابول  ی جراح

 با آن است.

 ی اریرفع بس  ا ی  ی ریشگی و منجر به بهبود، پ  شودیممنجر به کاهش وزن قابل توجه    ی چاق  ی جراح

فشار خون باال، آپنه خواب   ،یقلب  ی هایماریب،  2نوع    ابتیاز جمله د  یمرتبط با چاق  ی هایماریباز  

 .شودیم  هاسرطان  ی و برخ

کاهش   50-30را    مار یممکن است خطر مرگ زودرس ب  ی چاق  ی که جراح  دهد یمنشان    مطالعات

 دهد.

با   سهیقابل مقا  یچاق یدرصد( جراح  0.1و    4  بی )به ترت ریعوارض و مرگ و م  زانیم  ،یطور کل  به

صفرا،   سهیک  ی انجام شده در جهان از جمله جراح  یها یجراح  نیترمعمولو    نیترمنیااز    یبرخ

 زانو است.  ض ی و تعو  یآپاندکتوم

 



 

 چاقی  ی هایجراحی  اثربخش

کاهش  زانیم نیشتریب  یچاق  یتا دو سال پس از جراح کیمعموالً  مارانی ب دهدیمنشان  مطالعات

 .ابدییم   شیکاهش وزنشان افزا  زانی م یمربوط به چاق  طیوزن را از دارند و با بهبود شرا

 وزن  از  ٪ 60که دارند، شش ماه بعد از عمل    یچاق   ی ممکن است با توجه به مدل جراح  مارانیب

 خود را از دست بدهند.  اضافی  وزن   از  ٪ 77ماه بعد از عمل    12خود و   اضافی

خواب   یخون، فشار خون باال و آپنه انسداد  یچرب  ابت،یمبتال به د  یکه در زمان چاق  یمارانیب  اکثر

 . کنندیمرا تجربه  هایمار یب  ن یکاهش عالئم ا ا یبهبود کامل    ی چاق یداشتند، پس از انجام جراح

 ر یبر مرگ و م  یچاق ی جراح ریتأث

 . دهدیمرا کاهش    مار ی خطر مرگ زودرس ب  شتریب  ا ی  ٪30 یچاق یجراح  دهد یم نشان    مطالعات

 8000  باًیاز هشت سال در تقر  شیمدت ب  یطوالن  یدر بقا  یبا بهبود قابل توجه  یچاق  یجراح

 همراه است.  ماریب

سال   14سال به    8انجام دادند از    ی چاق  یکه جراح  یمارانیانجام شده طول عمر ب  قات یتحق  طبق

 ی عموم  تی جمع یبرا  ر یمرگ و م  زانی . مدرسی  ٪ 2.5آنها به    ریمرگ و م زان یکرد و م  دایپ  شیافزا

 . است  3.1٪

 نی که هم   کند یمکمک    ی مرتبط با چاق  طیو شرا  یمار ی ب  40از    ش یحل ب  ایبه بهبود    ی چاق  یجراح

 . شودیم  مار یطول عمر ب  شیموضوع سبب افزا

پستان و روده  یها سرطانکاهش در  نیشتریاز سرطان، با ب ی ناش ریمرگ و م  ی درصد 60 کاهش 

مرگ و  یدرصد  92عروق کرونر و کاهش  ی ماری از ب یناش ر یمرگ و م یدرصد  56بزرگ، کاهش 

 است.  ی چاق یجراح زیشگفت انگ  ج یاز نتا  2نوع    ابت یاز د  یناش  ریم



 

 ؟شودیم درمان    ی چاق یپس از انجام جراح  ی مرتبط با چاق  ی هایماریباز    کیکدام  

انجام جراحی چاقی و کاهش وزن یکی از بهترین تصمیماتی است که هر بیمار مبتال به چاقی مفرط 

 در زندگی خود بگیرد.  تواندیم

 

 شوندیمعالوه بر زیبایی فیزیکی، کاهش وزن اثرات بسیار زیادی بر مشکالتی که بر اثر چاقی ایجاد  

 . مشکالتی از جمله: گذاردیم

 ع یسر یریپ

و   یچاق  ی انجام جراح  ل یدل  نی . به هم شودیم  ری پ  ترعیسرافراد چاق    دهدیممطالعات نشان    یبرخ

 .اندازدیم  ر یرا به تاخ  هاسلول  ی ریکاهش وزن روند پ

 د یاس  رفلکس

. کاهش وزن شوندیممعده    دیرفلکس اس  ا یدارند اغلب دچار دل درد و    ی که مشکالت وزن  یافراد

 .شودیم مشکالت    نیرفتن ا  ن یباعث از ب



 

   کمردرد 

 شود یمفشار بر ستون فقرات    جاد ی. اضافه وزن باعث اکندیم  ی بانیفقرات شما از تمام بدن پشت  ستون

 .شودیمستون فقرات برداشته    یفشار از رو  نیا   ی چاق  ی . با انجام جراحشودیمو منجر به کمردرد  

 ی بارور  مشکالت

کاهش   یبرا  ی برنامه پزشک   کی  ا ی  ی چاق  ی جراح  د،یو در باردار شدن مشکل دار  دیاضافه وزن دار  اگر

 ر یافراد تاث  یدر نابارور  ینشان داده اند که چاق  قات یشما کمک کند. تحق  یبه باردار  تواندیموزن  

 دارد.  یادیز

   یقلب  یهایماریب

وجود   ستیدر درون بدن ن  ی. چربستین  ،دینیبیم بدن    یرونیکه شما در قسمت ب  یز یفقط چ  یچرب

عروق را مسدود   تواندیم   یشود. چرب  ادیز  اریداخل بدن بس  یچرب  زانیم  شودیم باعث    ی دارد و چاق

برنامه کاهش وزن   کی  ای  یچاق  یجراح   قیشود. کاهش وزن از طر  یقلب  یماریکرده و منجر به ب

 به سالمت قلب شما کمک کند.   تواندیم  یکپزش

 



 

 (  پرتنشنیخون باال)ها فشار

کار کند تا خون را در بدن پمپاژ کند. کاهش   شتریب  دیقلب شما با  د،یکه اضافه وزن دار  یهنگام 

 شود.  یقلب  طیفشار خون شما را کاهش دهد و باعث بهبود شرا  تواندیموزن  

 مفصل   درد 

موضوع راه   ن یمفاصل زانو و ران شما شود. ا  یرفتن پوشش داخل  نی باعث از ب  تواندیموزن    اضافه

 ی و به راحت دیاز مفاصل خود محافظت کن دیتوانیمکند. با حفظ وزن مناسب  یرفتن را دردناک م

 .  د یداشته باش  ی بدن  تیفعال

 کبد   یماریب

زخم در بافت   جادیدر کبد جمع شده و باعث ا  تواندیم  کندیم  دایکه در داخل بدن تجمع پ  یچرب

توانا که  است  بدن  تنها عضو  کبد  اغلب   م یترم  ییشود.  کبد  وزن،  با کاهش  دارد. همگام  را  خود 

 کند.   میخود را بهبود بخشد و ترم   تواندیم

 (  OSAخواب)  ی انسداد آپنه

 یحت  ایکه در طول شب تنفس شما دچار مشکل شود و  شودیماز خروپف، آپنه خواب باعث  فراتر

باعث   تواندیم  یبرساند. چاق  ب یبه قلب شما آس  تواندیم  ژنیکمبود اکس  نیا  ت،یقطع شود. در نها

OSA    آن را درمان کند.  تواندیمشود و کاهش وزن 

 ی نقص شناخت خطر

اختالل   ایاضافه وزن ممکن است مستعد ابتال به زوال عقل    یافراد دارا  ر، یاخ  قات یحقت  ی برخ  براساس

 باشند.   یگر ید  یشناخت

 2نوع  ابتید

 ی جراح  قیاز طر  تواندیم  ت یوضع  نیو ا  شودیم   جادیا  ی تحرک  ی و ب  یچاق  ل ینوع دو به دل  ابتید

 برطرف شود.  یحت ایو کاهش وزن به حداقل برسد    یچاق



 

 متابولیکی و مرتبط با چاقی کمک کننده باشد؟   ها یماری بدر درمان   تواندیم  یی هایجراح چه 

و این کاهش وزن است که باعث درمان   شوندیم چاقی باعث کاهش وزن    یهایجراحبه طور کلی  

بای پس   یهایجراحمرتبط با چاقی می شود. با این حال، طبق تحقیقات انجام شده،    ی هایماریب

ه، حلقه معده قابل تنظیم و مینی بای پس معده موثر ترین متدهای جراحی چاقی معده، اسلیو معد

 .شوندیممرتبط با چاقی استفاده    یها یماری بهستند که برای درمان  

 نتیجه گیری 

 باًی. اضافه وزن تقرستی شود، ن  یترازو نشان داده م  ی عدد که رو  کیفقط مربوط به    ی و الغر  ی چاق

تمام   آس  یهاستمیسبه  سالمترساندیم  بیبدن  تنها  نه  وزن  کنترل  و  کاهش  بهبود   ی.  را  شما 

 د. یمزمن را بهتر کنترل کن  یها یماریباز    یقابل توجه  یتعداد  کندیم، بلکه به شما کمک  بخشدیم

کل قدس  یجراح  کینیدر  ا  فیط  ،یدکتر  چاق  یهایماریباز    یگسترده  با  انجام   ،یمرتبط  با 

 شود.   یدرمان م  ی گرفته تا مشکالت بارور  یو مفصل  ی قلب  ی هایماری باز    یمختلف چاق   ی هایجراح

 قسمت تماس با ما مراجعه کنید. به    دیتوانیمجهت کسب اطالعات بیشتر  

 منابع: 

surgery-bariatric-and-olichttps://asmbs.org/resources/metab 

-clinics/bariatric-https://stanfordhealthcare.org/medical

surgery.html 
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