
 

 ی الغر یجراح زیشگفت انگ  دهیفا  7

 یها روش  ر یشود که در درازمدت با سا  یدر افراد  دار یباعث کاهش وزن پا  تواندیم  ی چاق  ی جراح

پس معده   ی دارد که با  یمختلف  ی هاکیتکن  یچاق  ی هایجراحاند.    دهینرس  ت یکاهش وزن به موفق

 هستند. ها روش نیترجیرامعده    ویو اسل

و به شما کمک   کندیمو مصرف غذا را محدود    دهدیممعده را کاهش    رهیذخ   تیظرف  یچاق  یجراح

جذب   زین  یچاق  یجراح  ی هاروشاز    ی. برخدیکن  ی ریاحساس س  یزودتر از حالت عاد  یلیخ  کندیم

 .کندیم را محدود   یکالر

که   دیدانیم   ایدهد. اما آ  ر ییوزن کم کنند تغ  خواهند یمرا که    ی کسان  یزندگ  تواند یم  ی چاق  ی جراح

شگفت   ده یفا  7  یدارد؟ در ادامه به بررس  ز ین  یشتر یب  ار یبس  یسالمت   یایعالوه بر کاهش وزن، مزا

 . میپردازیم   یالغر   ی جراح  زیانگ

 



 

 2نوع   ابتیمدت د  یبهبود طوالن .1

 ماران ی درصد از ب  90از    شیاست و ب  2نوع    ابتید  جادیا  یمستقل برا  یعامل خطر اصل   کی  یچاق

 هستند.  یچاق  ا یاضافه وزن    یدارا  2نوع    یابتید

برابر   42برابر و در مردان چاق    93در زنان چاق    2نوع    ابتیشده است که خطر ابتال به د  برآورد

 .ابدییم   شیکه وزن نرمال دارند، افزا  یاز افراد  شتریب

 شیدر بزرگساالن است و با افزا  یینایناب  دیقطع عضو و موارد جد  ه،یکل  یینارسا  یعامل اصل  ابتید

به   ابتال  مغز  یقلب  یها یمار یبخطر  سکته  باال،    ، یو  خون  و   ی عصب  ستم یس  یهایماریبفشار 

 همراه است. یویکل  ی هایماریب

 ن یا  جی شود. نتا  ی م  2نوع    ابتیمدت د  ی باعث بهبود طوالن  ی چاق  ی که جراح  مطالعات نشان داده اند

موثر است و   ار یبس  2نوع    ابت یچاق مبتال به د  مارانیب  ی برا  ی الغر   ی که جراح  دهد یممطالعه نشان  

 یب  رتبط، م  یداروها  ریو سا  نیتا حداقل سه سال پس از عمل از انسول  دهدیماجازه    مارانیبه همه ب

 شوند.  ازین

 



 

 بهبود سالمت قلب و عروق .2

 ی طیمح  ی قلب  یهایماریبو    یعروق کرونر قلب، سکته مغز   یمار یکاهش وزن خطر ابتال به ب  ی جراح

 تواندیم  یگزارش داد که کاهش وزن حاصل از جراح  یمطالعه حت  کی. به عالوه،  دهدیمرا کاهش  

کند. فشار خون و سطح   ی ریجلوگ  ی فشار خون باال و سکته قلب  ، یاز سکته مغز  ی از خطر مرگ ناش

 . رسندیم  یعیطب باًیتقر ای  ی به حالت عاد  ی پس از جراح  سترولکل

 

 خواب   یرفتن آپنه انسداد  نیاز ب .3

 10  شیخواب است. افزا  یآپنه انسداد  ای  OSA  یعامل خطر برا  نیتریقو   ی چاق  ، در مردان و زنان

 همراه است.  OSAخطر ابتال به   یبرابر  6  ش یوزن با افزا  ی درصد

درصد   11در    دیمتوسط تا شد  OSAبزرگسال،    1000  یبر رو   ت یبر جمع  یمطالعه مبتن  کی  در

 لوگرم یک  30تا    BMI 25که اضافه وزن داشتند)  یدرصد از افراد  21  ،یعیوزن طب  یاز مردان دارا

 .شد  ده یدر متر مربع( د لوگرمیک  BMI> 30که چاق بودند)  یدرصد از کسان  63در متر مربع( و  



 

تا استفاده   دهد یماغلب به افراد مبتال به آپنه خواب اجازه    ی و حفظ محدوده وزن معمول  یابیدست

 ی پس از عمل جراح  کسالی  مارانی درصد از ب  85تا    80را متوقف کنند. حدود    CPAPاز دستگاه  

 . دهندیمبهبود آپنه خواب را گزارش    ، یالغر

 

 یدرمان افسردگ .4

دل  یاریبس به  چاق  افراد  افسردگ  یاجتماع  ی هایسرخوردگو    فیضع  یبدن  ریتصو  لیاز   یدچار 

 یها تی فعالدر    توانندینمهستند،    ی اضافه وزن قابل توجه  یکه دارا  ترجوانافراد    ی. حتشوندیم

از آنها لذت ببرند. هم   ی اجتماع انزوا  تواندیم موضوع    نی مشارکت کنند و  و   ی اجتماع  یمنجر به 

ا  یسردگاف اضاف  نیشود. کاهش  عاطف  تواندیم   ی وزن  ا  ی سالمت  در  بخشد.   مارانی ب  نیرا  بهبود 

قرار گرفتند بالفاصله   یچاق   ی که تحت عمل جراح  ی درصد از افراد  32.7  یمشخص شد افسردگ

 است.   افته یماه پس از عمل؛ کاهش    12تا    6درصد از آنها    16.5  یو افسردگ  یپس از عمل جراح



 

 درد مفاصل   نیتسک .5

 بیو اغلب باعث درد مزمن و آس  کند یمبر مفاصل شما وارد    ی ادیاز حد، فشار ز  ش یوزن ب  تحمل 

، فشار موجود دهدیمرخ    یچاق  ی . کاهش وزن قابل توجه و مداوم که پس از جراحشودیممفاصل  

از ب  یرو مسکن نداشته   یبه داروها  ی ازین  گریافراد د  شودیمباعث    تاًینهاو    بردیم   ن یمفاصل را 

 کنند.  دایپ   ی شتریو تحرک ب  اشندب

 نه یمحافظت در برابر سرطان س .6

 یمنتشر شده است، جراح  ی شمال  ینا یدانشگاه کارول  یکه توسط دانشکده پزشک  یاساس مطالعه ا  بر

، عمل دهدیمرخ    یکه در غدد پستان  یدر معکوس کردن سرطان  یکم چرب  میموثرتر از رژ  یالغر

تغکندیم نت  یهورمون   راتیی.  در  از    تواندیم  دهدیمرخ    یچاق  ی جراح  جهیکه  را  از    یکیزنان 

 محافظت کند.  هاسرطان  ن یترخطرناک

 یبهبود بارور .7

مطالعه   کیبهبود بخشد.    یبارور   نیرا در سن  یبارور   زانیم  تواندیم  نیکاهش وزن همچن  یجراح

 ی چرخه قاعدگ  تواندیو م   ابدییکاهش م  ی چاق  ی پس از جراح  ن یگزارش داد که احتمال سقط جن

 ندارند بهبود بخشد.  یکه تخمک گذار  یرا در زنان

 ی چاق   ی بعد از جراح  ییغذا  میاصالح رژ

 د یبا  نیکنند، بنابرا  یم  دایپ  یمعده کوچکتر   رند،یگیقرار م   یالغر  یکه تحت عمل جراح  یافراد

 آرام غذا بخورند هر لقمه را کامالً بجوند.  یلیخ

 توانستندینم   گر یبود که د  نیانجام دهند ا  دیکه با  ییکارها  ن یتراز سخت  یک ی  ماران،یگزارش ب  طبق

بعد از   قهیدق  30  ایقبل    قه یدق  30خود را حداقل    عاتیما  دیبا  مارانیبنوشند. ب  عاتیهنگام غذا ما

 غذا بنوشند.

شده توسط   هی توص  ی هاو مکمل  نیتامیقرص و  دیقرار گرفته اند، با  یکه تحت عمل جراح  یکسان

 نشوند.  ی و جراح خود را به صورت روزانه مصرف کنند تا دچار کمبود مواد مغذ  ه یمتخصص تغذ



 

 جمع بندی 

به مشکالت توجه  ا  یبرا  یکه چاق  یبا  و همچن  یم  جادیافراد  آن،   یهایماریب  نیکنند  با  مرتبط 

 اضافه وزن است.   یکمک به افراد دارا  یابزار قدرتمند برا  کی مطمئناً    یچاق   ی جراح

با تجربه و با تجربه انجام شود،   یم یتوسط ت  یاست و وقت  منیا  اریبس  یجراح   کی  یچاق  یجراح

 صفرا ندارد. سه یک  ایزانو    ی مانند عمل جراح  ی ا ساده  یها نسبت به عمل  یشتریخطر ب

باتجربه که شامل جراح، پرستاران، روانشناس، متخصصان   یپزشک  م یت  کیکه توسط    ی هنگام  مارانیب

 را دارند.   تی شانس موفق  نیعمل شوند، بهتر  شود یم  هیو متخصصان تغذ  زیغدد درون ر

و به آنها کمک   کنندیم دکتر حامد قدسی ساالنه بیماران زیادی را در کلینیک جراحی خود عمل  

جراحی چاقی بجز مواردی که در   مسلماً ت شوند.  تا از شر چاقی و عوارض مرتبط با آن راح   کنندیم

اگر   دارد،  هم  دیگری  مزایای  گفتیم،  شوید،   د یخواه یمباال  مطلع  چاقی  جراحی  مزایای  سایر  از 

یک وقت مشاوره با دکتر قدسی رزرو کنید. برای این کار، از قسمت تماس با ما، واتس آپ   دیتوانیم

 یا دایرکت اینستاگرام اقدام کنید. 
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