
 

 کدام است؟   ی الغر  ی جراح نیترامن

دستگاه گوارش است که به کاهش وزن افراد چاق کمک   ی رو  ی عمل جراح  ینوع  ی چاق  ی جراح

از انواع    ی . برخکنندیمرا محدود    یکالر   افت یبا کاهش اندازه معده، در  معموالا   ها یجراح  نی. اکندیم

 ر . صرف نظکندیممحدود    ز یرا ن  ی جذب مواد مغذ  زانی اندازه معده، م  رییعالوه بر تغ  یچاق  ی جراح

منجر به کاهش قابل توجه  یچاق  یبودن عمل جراح زیآم تیاستفاده شده، موفق یجراح  کیاز تکن

 .شودیموزن  

. هرکدام از شوندیممختلفی دارد که هرکدام برای افراد خاصی توصیه    یها کیتکنجراحی الغری  

مانند اسلیو معده، بای پس معده، حلقه معده قابل تنظیم و.. عوارض و مزایای خاص   ها کیتکناین  

و بی خطر ترین جراحی الغری کدام است؟ در ادامه به بررسی پاسخ این   ن یترامنخود را دارند. اما  

 . میپردازیمسوال  

 



 

 ست؟ یچ یبه طور کل  ی چاق یخطرات جراح

 تواندیم  ی . چاقباشدیماز افراد کم خطرتر    اریبس  یبرا  ی چاق  یجراح  ،یبا خطرات چاق   سهیمقا  در

از انواع سرطان   یعروق کرونر قلب و برخ  ی ماریب   ابت،یاز جمله د  یعمده ا  یها یمار یبمشکالت و  

 دهد.   شیاحتمال مرگ زودرس را افزا  تیکند و در نها  جادیرا ا

داشته   یو کاهش افسردگ  ه یبهبود روح  ،یزندگ  تی فیبر ک  ی دی مف  اریبس  ر یتأث  تواندیموزن    کاهش 

باردار شدن مشکل   یبرا  کیستیک  یسندرم تخمدان پل  ل یکه به دل  یبه زنان  تواندیم  ی باشد. الغر

 . دهدیمفشار خون و آسم را بهبود    یثابت شده است که الغر  نی دارند کمک کند. همچن

 سی و د  ی کبد  یمار یرفع ب  ا یو کاهش وزن، بهبود    ی الغر  یپس از انجام جراح  زیاز افراد ن  یاریبس

 خون( را مشاهده خواهند کرد.  یع یرطبی غ  ی)چربیدمیپیل

،  شوندیمپس از آن متعهد    یو به سبک زندگ  رندیگیمقرار    ی چاق  یکه تحت عمل جراح  یمارانیب

، شادتر و تریطوالن  یکه منجر به زندگ  کنندیمخود مشاهده    یدر سالمت کل  یبهبود قابل توجه

 .شودیم   ترسالم

 



 

انجام   ی الپاراسکوپ، به روش  شوندیمارائه    یکاهش وزن که در مطب دکتر قدس  یهایجراح  تمام 

با   ی که جراح  ی دارد. زمان  ی کمتر  ار یباز خطرات و عوارض بس  ی با جراح  سهی، که در مقاشوندیم

و   ابد ییمکاهش    یبه طور قابل توجه  ی، زمان بهبودشودیمانجام    یاستفاده از روش الپاراسکوپ

 .رسدیمزخم به حداقل    ی جا

 بای پس معده  اسلیو معده حلقه معده  

 BMI 30 kg/m2 35 kg/m2 35 kg/m2حداقل  

 برش  1-5 نوع جراحی 

الپراسکوپیک، 

 بیهوشی عمومی 

 برش  5

الپراسکوپیک، 

 بیهوشی عمومی 

الپراسکوپیک،   برش   5

 بیهوشی عمومی 

تغییرات 

داخلی  آناتومی 

 بدن

معده برداشته   80% بدون تغییر

سایر   شودیم ولی 

دستگاه   یهاقسمت

تغییری  گوارش 

 .کنندینم 

و به   شودیممعده بریده  

کیسه  یک  شکل 

در   . دیآیمکوچک 

تغییر پیدا   ها رودهمسیر  

 .کنندیم

قابلیت برگشت 

 پذیری

برگشت   کامالا

 پذیر است

برگشت  برگشت ناپذیر زیادی  حد  تا 

 ناپذیر  

موقعیت  عوارض تغییر 

کار  از  حلقه، 

 افتادگی حلقه 

از مح ل فتق، نشت 

 ، عفونت ها برش

محل  از  نشت  فتق، 

 ، عفونت ها برش

عمل  میزان 

 مجدد

نیاز   %1 بیماران 

مجدد  جراحی  به 

 دارند

درصد   %7-3

به  نیاز  بیماران 

 جراحی مجدد دارند

به   %6 نیاز  بیماران 

 جراحی مجدد دارند 

 



 

 حلقه معده 

حال، کاهش وزن آن نسبت   نیاست. با ا  یچاق  یها یجراحروش    ن یترمنیاو    ن یترسادهحلقه معده  

مدت   ی ، در طوالنکنندیم که از حلقه معده استفاده    یافراد  ن یکمتر است. همچن  ها یجراح  ریبه سا

از آنجا که جراح  شتریب  ادبر جذب مو  ی احتمال دارد که اضافه وزن خود را دوباره بدست آورند. 

 روش کمتر است.  نیدر ا  یغذ، خطر ابتال به کمبود مواد م گذاردینم   ریتأث  یمغذ

زخم   ی است. جا  ی الغر ی هایجراح ریپس معده و سا  ی از با  تر منیاو    ترسادهعمل    نی: انجام اایمزا

 لیدر صورت تما  دیتوانیم  ن یمعموالا کوتاه است. همچن  یکوچک است و مدت زمان بهبود  اریبس

 .  دیحلقه را بردار

تنظ  تواندیم  حلقه  برا  می در مطب پزشک  اندازه معده،   یشود.  نوار و محدود کردن  سفت کردن 

 یسوزن برا  ک یشل کردن آن، پزشک از    ی. براکندیم  ق یبه نوار تزر  یشتریپزشک محلول نمک ب

 .کندیماز نوار استفاده    عیخارج کردن ما

 ، یالغر   یجراح  یها روش  ری، نسبت به سادهندیم حلقه معده را انجام    یکه جراح   ی: افرادبیمعا

از وزن خود را دوباره به   ی مقدار  ها سالممکن است در طول    ن یهمچن.  دارند   ی کاهش وزن کمتر

 دست آورند.



 

 

 معده  ویاسل

هم   ی گریمشکالت د  ،ی افراد چاق است که عالوه برچاق  ی و ساده برا  من ی نسبتاا ا  ی جراح  کی  نیا

 ی بدن برا  تیقابل توجه است و قابل  کیتکن  نیاز ا  ی مرتبط است. کاهش وزن ناش  یدارند که با چاق

و خطرات بلند   ا یاست و مزا  د یجد نسبتاا روش    کی  ن ی. اردیگینم قرار    ریتحت تأث  ی جذب مواد مغذ

 است.  یابیمدت هنوز در دست ارز

 اریکاهش وزن بس  ی هایجراح  ر یهستند، سا  مار یب  ا یچاق    اریکه بس  یافراد  ی: ممکن است براایمزا

افراد کاهش وزن  ن یا شودیم است که باعث  ترسادهعمل  کیمعده  ویاسل ی خطرناک باشند. جراح 

 ی سالمت  ت یکرد و وضع  دا یکاهش پ  ی افراد تا حد  نیکه وزن ا  ی کنند. در صورت لزوم، هنگام  دایپ

 12پس معده را انجام دهند.)معموالا پس از    یدوم مانند با  یجراح  کی  توانندیم  افت،یبهبود    آنها

 ماه(   18تا  

 ی ریینحوه جذب غذا توسط بدن تغ  ،رندیگینم قرار    ر یتحت تأث  ها رودهروش    نیا  یکه ط  ییآنجا  از

 .  دیشوینم  ی دچار کمبود مواد مغذ  جهیو درنت  کندینم   دایپ



 

 است.  ریمعده برگشت ناپذ   وی: برخالف نوار معده، اسلبیمعا

 

 پس معده   یبا

سال ادامه دارد.   2از آن تا    یو روند کاهش وزن ناش  شودیموزن    عیباعث کاهش سر  ی جراح  نیا

 دیمف  یقرار دارد چاق  ی م یوخ  طیآنها در شرا  یمرتبط با چاق   یمار یکه ب  ی مارانیب  یبرا  کیتکن  نیا

 ی نطوال  ج ینتا  نی که آنها به سرعت سطح سالمت خود را بهبود بخشند. همچن  شودیم باعث    رایاست ز

باعث   تواندیم  نی است. همچن  یآن فتق و کمبود مواد مغذ  بیدر کاهش وزن دارد. معا  یمدت خوب

 .شودیم  ختهیر   هارودهشود که در آن غذا قبل از هضم مناسب از معده به    نگیسندرم دامپ

ماه اول اتفاق   6درصد آن در    50است و حدود    ریو چشمگ  ع یروش سر  ن ی: کاهش وزن در اایمزا

فشار خون باال،   ابت،یمانند د  ی چاق  ریمرتبط تأث  ی هایمار یبوزن،    عیکاهش سر  ل ی.  به دلافتدیم

 .ابدییم آپنه خواب و سوزش سر دل اغلب به سرعت بهبود    ت، یکلسترول باال، آرتر

از افراد، وزن   یاریدارد. مطالعات نشان داده است که بس  یمدت خوب  یطوالن  جیپس معده نتا  یبا

 . دارندیمنگه    شتریب  ایسال    10  یخود را برا دیجد



 

شما را در معرض کمبود مواد   ن یغذا را جذب کند و ا  تواندینم : بدن شما مانند گذشته غذا  بیمعا

شود.    یاستخوان و کم خون  یمنجر به پوک  تواندیم و آهن    می. از دست دادن کلسدهدیمقرار    یمغذ

 .دیو تا آخر عمر مکمل مصرف کن د یمراقب باش  ار یخود بس ییغذا  م یدر رژ  د یشما با

 جمع بندی 

و   یرا بر اساس سالمت   ی خاص خود را دارد. جراح نوع جراح  ب یو معا  ایمزا  یچاق  ی هر نوع جراح

محدود   ی هایجراحهستند، اما    یمشخص   سکیر  ی دارا  هایجراح. همه  کندیم  شنهادیفرد پ  ی ازهاین

با   ی به طور دائم   رایهستند ز  تر منیامحدود کننده/سوء جذب کننده    یهایجراحکننده نسبت به  

 گوارش تداخل ندارند.   تگاهدس

انتخاب روش جراحی باید توسط یک پزشک متخصص و باتجربه انجام شود وگرنه ممکن   مسلماا 

است نتایج مورد نظر حاصل نشود. دکتر حامد قدسی یکی از جراحان زیبایی باتجربه ایران هستند 

. برای کسب اطالعات بیشتر دهندیمخود را با روش مدرن الپاراسکوپی انجام    یهایجراحکه تمامی  

 به قسمت درباره ما مراجعه کنید و یا از قسمت نوبت دهی سایت، وقت مشاوره بگیرید.   دیتوانیم

 منابع:

https://www.medicinenet.com/what_is_the_safest_form_of_bariatr

ry/article.htmic_surge 

-making-surgery-loss-https://www.webmd.com/diet/obesity/weight

choice#1-the 

-of-form-safest-the-is-https://www.healthierweight.co.uk/blog/what

surgery-loss-weight/ 

 

https://www.medicinenet.com/what_is_the_safest_form_of_bariatric_surgery/article.htm
https://www.medicinenet.com/what_is_the_safest_form_of_bariatric_surgery/article.htm
https://www.webmd.com/diet/obesity/weight-loss-surgery-making-the-choice#1
https://www.webmd.com/diet/obesity/weight-loss-surgery-making-the-choice#1
https://www.healthierweight.co.uk/blog/what-is-the-safest-form-of-weight-loss-surgery/
https://www.healthierweight.co.uk/blog/what-is-the-safest-form-of-weight-loss-surgery/
https://www.healthierweight.co.uk/blog/what-is-the-safest-form-of-weight-loss-surgery/
https://www.healthierweight.co.uk/blog/what-is-the-safest-form-of-weight-loss-surgery/

