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تحااده در سااال  2316بااالب باار  10840یلی اارد دالر

چااا ی وضاا یتی اسااک اا در زن وزن از ااادیر

تخمین زده شده اسک ( )7طال ات ت ددی در ایران

استاندارد برای د فراتر یرود و انباشتگی چربای در

ب ا باارزورد ش ایوع و بااروز چااا ی و اضاااف وزنی در

بخشهایی از بدن ،بایش از حاد ت اارم ایشاود

جم یکهااای ختلااف پرداخت انااد و هر اادام اعااداد

رایجترین روش ورد استفاده بارای ساجشش چاا ی،

تفاوتی ب دسک زوردهاند

گویای تغییرات چا ی و

نمای توده بدنی ( )BMI: Body Mass Indexاسک

اضاف وزنی در جوا ع ختلف اسک ( )0-2در طال

( )1ساز ان جهانی بهداشک BMI ،بیشتر یا سااوی

انشام شده در تهران شیوع چا ی و چا ی شاکمی در

 22را اضاف وزن و  BMIبیشتر یا سااوی  03را با

دختران جوان ب ترتیب %0 ،و  %10برزورد شده اسک

عجوان چا ی ت ریف ی جد چا ی درج یک برابر باا

( )9وزارت بهداشک ،در اان و ز اوزش پزشاکی در

 03 BMIتا  ،02چا ی درج دو برابر باا 02 BMI

گزارش خود از وض یک عوا ل خطرساز بیماریهای

تا  03و چا ی درجا سا برابار باا  BMIبیشاتر یاا

یرواگیر در ایران ،شایوع اضااف وزن و چاا ی را در

ساوی  03ت ریف یشود چا ی درج دو و درجا

پسااران  12-20سااال باا ترتیااب  %10و  %0/2و در

س ب عجوان چا ی فرط شجاخت شده اسک چا ی ب

دختران همان گروه ساجی با ترتیاب  %18/0و %6/0

ویژه چا ی فرط جشار با افازایش باروز عاوار

اع م نموده

بیشماری از جمل دیابک نوع دو ،بیماریهای لبی-

ییابااد ( )8ب ااد از شکسااک روشهااای در ااانی،

عرو ی ،انواع سرطانها ،دردهای ز ن مر و اهش

اص ح سبک زندگی و دارودر اانی در ااهش وزن،

ا ید ب زندگی یگردد اهش وزن و حفظ زن برای

جراحی باریاتریک ؤثرترین روش در انی پایادار در

طوالنی دت در افراد بات با چاا ی فارط بسایار

اهش وزن افراد بت ب چاا ی شاجده اساک ()11

دشوار اسک ( )2طی  03سال گذشت شیوع چاا ی

راهجماهای جهانی ،پیشجهاد انشام جراحای تابولیاک

روند روب افزایشی داشت اساک ( )0با طوری ا از

چا ی را برای افرادی

شاخص توده بدنی بااالتر از

سال  1893تا  2339شیوع جهانی چا ی در اردان از

 03و یا باالتر از  02در صورت وجاود بیمااریهاای

 %0/9ب  %8/9و در زنان از  %7/8با  %10/9افازایش

وابست ب چا ی انجد دیابک و فشارخاون را دادهاناد

یافت اسک ( )0افزایش شیوع چا ی وازی با افزایش

( )12جراحی باریاتریک یک گزیج در انی برای افراد

شاایوع اخاات الت تااابولیکی ناشاای از زن همچااون

اهش وزن از

با باال رفتن سن ،ایان یازان افازایش

بت ب چا ی فرط اسک

وفق ب

چاارب ی ار الکلای ،دیسلیپی اد ی و فشااارخون باااال

ف الیک بدنی و در اانهاای دارویای نشادهاناد و یاا

یتواند جشر ب سایر بیماریهای هماراه

نتوانست اند وزن ااهش یافتا خاود را حفاظ ججاد

از جمل سجدرم تابولیک ،بیماریهای لبی و عرو ی

جراحی باریاتریک ب عملهای جراحی گفت یشاود

و انااواع ساارطانها و همچجاین افاازایش یازان ل ای

در زن تغییراتای در دساتگاه گاوارش فارد ایشااد

یباشد

رگو یر شود ()2،6

یشود و در نتیش زن ،اهش وزن برای فرد تساهیل

هزیج ساالن را بکهای پزشکی چاا ی در ایااالت

یگردد این نوع جراحی با اهش وزن سبب بهباود
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در بسیاری از بیماریهای هماراه باا چاا ی از جملا

بیشااتری در اااهش وزن دارنااد و طال اااتی ا ب ا

دیابک ناوع دو ،بیمااریهاای لبای-عرو ای ،زپجا ز

بررسی ایس ای اثار ایان دو روش در ااهش وزن

( )Sleep Apneaدر خواب ،بد چرب ،تکارر ادرار

پرداخت اند ،نتایج تجا ضی را با دساک دادهاناد (19

و درد زانوها و لگن یشود ع وه بر زن ،بیمار پاس

 )18،افزون بر این ،ت یین هزیج  -اثربخشای ایان دو

از جراحای ،تواناایی ف الیاک بادنی بیشاتری را پیادا

روش جراحی در ت یین انتخاب روش جاسب در انی

ای جااد یفی اک زناادگی ،تصااویر فاارد از باادنش و

حائز اهمیک فراوان اسک ازاینرو ،طال

اعتمادب نفس فرد نیز پس از جراحی افزایش ییاباد

رور نظاام جاد ااالت نگاشات شاده در خصاو

روشهای الب و شایع این جراحی شا ل بای پاس

ت یین هزیج  -اثربخشی دو روش باای پاس و اسالیو

ده و اسلیو ده یباشد ( )10جراحی باریاتریاک
با بهبود بیماریهای وابست ب چا ی ،یفیک زندگی و

حاضر با

ده پرداخک و نسبک ب ارائ راهکار در ایان ز یجا
در شور ایران ا دام رد

ب اء در بیمااران بات با چاا ی شاجده در ارتبااط
یباشد ( )10،12در ده اخیار ،ت اضاا بارای انشاام

روش بررسی

جراحی باریاتریک رو ب افزایش اسک ب نحاوی ا

این طال

در سااال  ،2311ت ااداد  003769جراح ای تااابولیکی

سااؤال ساااختار یافتاا باار اسااا

چا ی در سراسر جهان انشام شده اسک ( )13در این
یان ،روش بای پس ده بارای ساالهاای تماادی
استاندارد ط یی جراحی تابولیاک ااهش وزن باود
درحااالی ا ا ااروزه روش اساالیو ااده ب ا عجااوان
رسومترین رویکرد جراحای باریاتریاک در سراسار
جهان شجاخت شده اسک این دو روش جراحی روی
هم رفت  93درصد ل جراحیهای تابولیکی چاا ی
را شا ل یشوند ()16
تشزی وتحلیل هزیج  -اثربخشای یاک ناوع ارزیاابی
ا تصادی در را بکهای بهداشاتی اساک ا ا لاب
وجاود در بخاش را باکهاای بهداشاتی و جا ا
استفاده یشود ( )17هزیج  -اثربخشی برای ارزیاابی
طیاف گساتردهای از برنا ا هاا و در ااانهاا اسااتفاده
یشود در حال حاضر ،در ز یج جراحی باریاتریاک
چا ی ،شخص نیسک

دام یک از این روشهای

جراحای بااای پااس ااده و اساالیو ااده اثربخش ای
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(Population

Intervention Comparison Outcome Design
 )PICOD:طراح ای شااد ا در زن جم ی اک ااورد

طال

شا ل بیماران بت با چاا ی شاجده بودناد

داخل شا ل عمل جراحی اسلیو ده و جراحی بای
پس ده بود پیا د ورد بررسی زن درصاد ااهش
وزن و دار اهش یافت شااخص تاوده بادنی باود
سطح شواهد بار اساا

دساتورال مل  Gradeبارای

جراحیهای صورت گرفت بار اساا

چاک لیساک

استاندارد زنها ارزیابی و تکمیل شاد تماام ااالت
چاپشده ب زبان انگلیسای ا با بررسای هزیجا -
اثربخشی دو روش ختلف و الب جراحی تابولیک
چا ی ب روش بای پاس اده و اسالیو اده طای
سالهای  2333-2317جتشر شده بودند با استفاده از
جساااتشوی نظام جاااد از پایگاههاااای اط عااااتی
،Scopus

 Medline ،PubMedو Embase

جمعزوری شدند راهبرد جستشوی این طال

شفام

بااود و حاساسیاک را باا تار یاب لایادواژههااای
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]("Bariatric Surgery"[Mesh] OR "Gastric Bypass"[Title/Abstract] OR "Gastrectomy"[Title/Abstract
OR "Bariatric Surgery"[Title/Abstract] OR "Biliopancreatic Diversion"[Title/Abstract] OR
Gastroplasty [Title/Abstract] OR bariatric[Title/Abstract]) OR Roux-en-Y[Title/Abstract] OR
]RYGB[Title/Abstract] OR "Sleeve gastrectomy"[Title/Abstract] OR "Gastric sleeve"[Title/Abstract
OR "gastric band*"[Title/Abstract] OR Lap-Band[Title/Abstract] OR "duodenal
)]switch"[Title/Abstract] AND (Obesity "[Mesh] OR Obesity [Title/Abstract

در تر یب با یکدیگر ،اسا ی داروها ،نامهای تشااری
و جراحایهاای ارتب افازایش داده و همچجاین با

یارهای ورود و خروج توس دو نفر ورد بررسی
رار گرفتجد و طال اتی

یفیک الزم را داشتجد وارد

جهااک دسااتیابی باا بیشااترین طال ااات از Mesh

طال

استفاده گردید جستشو ا ً حدود ب زبان انگلیسی

در شور و شورهای دیگر پیشجهادات ،راهکارهاا و

بود ب اد از اتماام جساتشو ااالت یافاک شاده در

داخ تی ا ایتواناد در ایان ز یجا اؤثر باشاجد

ناارمافاازار  Endnoteوارد گردیااد پااس از حااذم

گزارش شد (نمودار )1

شدند در انتها ،بر اسا

ایس سطح شواهد

عجاوین و چکیدههای تکاراری ،طال اات بار اساا
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یافتهها

طال

نتایج دو طال

ارتب نشاان داد ا ایان دو روش

جراحی علیر م تأثیر در اهش وزن افاراد بات با
چا ی ،تفاوت ز اری جیداری از نظار اثربخشای باا
یکدیگر نداشتجد نتایج طال

فراتحلیلی ا توسا

 Oslandو همکاران بر روی  962نفر و دربرگیرنده 8
طال

ورد بررسی در ز یج اثربخشی ایسا ای دو

روش جراحی بای پس ده و اسلیو ده بر ااهش
وزن افراد چاق از یفیک باالیی برخوردار بودند
برای ارزیابی هزیج -اثربخشای روشهاای جراحای
باریاتریک Arabi Basharic ،و همکاران باا اساتفاده
از چک لیسک استاندارد ارزیابی انت ادی برای طال

بود ،نشان داد ا یازان درصاد وزن ااهش

ا تصادی طال ای را در بیمارستانهای رسول ا رم و

یافت در یک سال پس از جراحی اسالیو اده باین

بهمن در تهاران در ساال  2310دادناد و از شااخص

 68/7تا  90درصد تغیر بود درحالی ا ایان درصاد

تغییر در شاخص توده بدنی برای ارزیاابی پیا ادهای

برای جراحی بای پس ده بین  63/2تا  96/0درصد

س ک استفاده نمودناد نتاایج نشاان داد ا هزیجا

گزارش شد در این طال

اخت م یاانگین درصاد

ست یم خد ات جراحی بای پس ده برابر با 2881

اهش وزن در روش جراحی اسلیو ده نسابک با

دالر در بخااااش دولتاااای و  0221دالر در بخااااش

روش جراحی بای پس ده  61/7درصد بود همسو

خصوصی بود برای روش اسلیو ده این بلب 1822

با این گزاره ،دار شاخص توده بدنی ااهش یافتا

دالر در بخاااش دولتااای و  0177دالر در بخاااش

نشان از عدم وجود تفاوت

در دو روش شاب بود

خصوصاااااای بااااااود ( Cost

Incremental

اثربخشی این دو روش در انی برای ابل باا چاا ی

 )ICER:Effectiveness Ratioبرای روش جراحای

شجده داشک ( )23همچجین نتایج طال ا  Kangو

اسلیو ده در ایس با روش جراحی بای پس ده

 Leدر یااک طال اا فراتحلیلاای دیگاار حکایااک از

ب ترتیب در بخش خصوصی و عمو ی برابر باا 723

اخت م یانگین دار شااخص تاوده بادنی ااهش

دالر و  716دالر بود بر همین اسا  ،روش جراحای

یافت در روش جراحی بای پس ده نسبک ب روش

اسلیو ده در ایس با روش جراحی بای پس ده

جراحی اسلیو ده با  -3/76یلوگرم بر تر ک اب
داشک ا نشااندهجاده وجاود تفااوت جایدار در

رون ب صرف تر بود ()21
این دو جراحی نشان داده شد ا

از لحاظ عوار

اثربخش ای ای ان دو روش جراح ای در ی ازان اااهش

هر دو عوار

شاخص توده بدنی بت یان ب چا ی شاجده باود در

صااورتی اا عفونااک حاال جراحاای و انسااداد و

یزان درصد وزن اهش

بارای روش

خونریزی شایعتارین عاوار

زودر

یافت در روش جراحی بای پس ده نسبک ب روش

جراحی باای پاس اده باود ،درحاالی ا بیمااری

جراحی اسلیو ده تفاوت ز اری جایداری وجاود

ریف س ده ا لب در روش جراحی اسالیو اده

نداشااک باار هماین اسااا  ،ایان دو روش جراح ای

شاهده شاد بارای عاوار

دیارر  ،مباودهاای

ارزیابی اثربخشی یکسانی در اهش وزن افاراد بات

ذایی شایعترین عوار

ب چاا ی شاجده داشاتجد ( )10بار اساا

برای هر دو بود و پاس از

ارزیاابی

زن انسداد و زخم گوارشی و همچجین رف س اده

 Gradeشخص شد ا شاواهد وجاود در هار دو

برای هر دو روش جراحی بای پس ده و جراحای
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این طال

نشان داده شد

خا

خودشان را ب دنبال دارناد با
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اسلیو ده از عوار

طوالنی دت بود
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در بت یان ب چاا ی درجا دو (شااخص

درحالی

در ایران روش جراحی اسلیو ده نسبک ب روش

توده بدنی بین  02تا  )03روش جراحی اسالیو اده

جراحی باای پاس اده دارای اثربخشای یکساان و

هزیج  -اثربخشتر بود ( )17همچجین ،طال ا ای در

هزیجاا متاار بااود ایاان در حااالی اسااک اا در

انگلستان نشان داد

هزیج لی جراحی اسلیو اده

ایاالت تحده ز ریکاا گازارش شاده اساک ا روش

( 0036دالر) نسبک ب روش بای پس اده (2332

جراحی بای پس ده برای افراد دارای چا ی شجده

دالر) متاار اسااک ( )20باا دلیاال ت ااداد حاادود

(شاااخص تااوده باادنی بیشااتر از  )03بااا (Quality-

طال اتی ربوط ب هزیجا اثاربخشای ایان دو روش

 )17/37( ) QALYs:adjusted life yearو هزیجا

جراحی ا کان ایس با ساایر شاورهاا یسار نباود

بیشااتر ( 109دالر) نساابک ب ا جراحای اساالیو ااده

(جدول )1

( )QALYs 16426هزیجااا -اثاااربخشتااار اساااک،
جدول  :1بررسی کیفیت مطالعات مورد استفاده بر اساس چک لیست Grade

 Oslandو

درصد وزن کاهش یافته و

همکاران ()20

مقدار کاهش شاخص توده

ریسک خطا

امکان تناقض

مستقیم

9

کارآزمایی بالینی

بدون خطا

خیلی کم

ارزیابی غیر

مطالعات

مطالعه

خیلی کم

عدم دقت

مطالعه

تعداد

طراحی

خیلی کم

خطا در انتشار

نتیجه

ارزیابی کیفیت

ارزیابی کلی

خیلی کم

اهمیت

شواهد

بحرانی

باال

آیندهنگر

بدنی
 Leو Kang

درصد وزن کاهش یافته و

()74

مقدار کاهش شاخص توده

9

کارآزمایی بالینی

محتمل

خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

خیلی کم

بحرانی

باال

آیندهنگر

بدنی

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش یک رور سیستماتیک بود

با بررسای

شجده داشک در این طال

نشان داده شد

ادار

بای پس اده پرداخاک ب اد از جساتشو و بررسای

یافت در روش بای پس ده نسابک با روش اسالیو

یفیاک اااالت تجهااا دو طال ا جاسااب باارای ای ان

ده تفاوت ز ااری جایداری نداشاک و اثربخشای

پژوهش انتخاب شد ()10،23
نتایج حاصل از این طال
اسا

یکسانی در اهش وزن دیده شاد ( )10،23،20-26در
نظام جد نشان داد ا بار

سایر طال اتی

انشام شده اسک نتاایج زنهاا نشاان

پیا د دار شاخص توده بدنی اهش یافتا در

دهجده یکسانی و عدم تفاوت جادار بین این دو روش

نشاان از عادم وجاود تفااوت

در ان در بیماران بود این دو روش در ان تا دو ساال

اثربخشی این دو روش در انی بارای اابل با چاا ی

اول ب د از در ان بیماری اثربخشی تفاوتی با یکدیگر

دو روش شاب بود
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نداشتجد ()28-02 ،02؛ ا ا در پژوهشی ا Alsumali

وضوع یبودند ( )27-02نتاایج طال ا Alsumali

و همکاران انشام دادند ،نشاندهجده این وضوع بود

و همکاران در ز ریکا نشاندهجده این وضوع یباشد

جرای بای پس ده نسبک با جراحای اسالیو اده
اثربخشتر یباشد ()17
نتایج نشان دادند

جراحی بای پس ده نسابک با جراحای اسالیو
ده هزیج اثربخشتر یباشد ( )17با توج با ایان

شااخص هزیجا هاای

بر اسا

در این طال

یار اثربخشی یفیاک باود مکان

در ان این دو روش جراحای در شاور ایاران هزیجا

اسک دلیل این تفاوت ب

ست یم جراحی بای پس ده برابار باا  2881دالر در

برگردد

یار اثربخش این طال اات

بخش دولتی و  0221دالر در بخاش خصوصای باود

در نهایک ،بر اسا

برای روش جراحی اسلیو ده ایان بلاب  1822دالر

چجین نتیش گیری رد

در بخش دولتی و  0177دالر در بخش خصوصی بود

بیماران بت ب چا ی یک استراتژی برتار و باا هزیجا

با توج ب این

این اخت م یمک در بخش دولتای

برابر با  1308دالر و در بخش خصوصی برابر 1300
دالر بود ،یتوان نتیش گرفک

از لحاظ هزیج هاای

نتایج طال ا حاضار ایتاوان
روش جراحی اسلیو ده در

اثربخشی باال یباشد و یتاواند ب عجاوان داروی با
اولویک اول در ایس با روش جراحی بای پس ده
ب ار رود

در ان روش در ان جراحی اسلیو ده در ایسا باا
روش در ان جراحی بای پس ده دارای هزیجا هاای

پیشنهادها

متااری اایباشااد ( )22،20همچجااین نتااایج سااایر

با توج ب نتایج گرفت شده و ایان ا روش در اانی

طال ات نیز نشاندهجده ایان وضاوع باود ا روش

جراحی اسلیو ده نسبک با روش در اانی جراحای

بااا بااای پااس ااده

بااای پااس ااده دارای هزیج ا اثربخش ای ایباشااد،

هزیج های متری دارد ( )27-02دلیلای ا بارای زن

ضاارورت دارد اا وزارت بهداشااک ،تخصصااین

عمل بای پس ده جراحی ز اان

پزشکی ،شر کهای بیم ای با سیاسکهای حمایتی از

جراحای اساالیو ااده در ی اا
یتوان ذ ر رد

برتر یباشد و از لحاظ پزشکی سخکتر یباشد البت

این نوع روش در ان پشتیبانی رده و در جهک ترویج

این نتایج با نتیشا طال ا  Alsumaliو همکااران در

این نوع در ان دم بردارند

ز ریکا در تضاد یباشد ( )17دلیلی

یتوان بارای

و نوع را بکها وجود دارد

ح ان بر خود الزم یدانجد از د تار احماد حبیبیاان

 ICERبرای روش جراحی اسلیو ده در ایس باا

سزاوار و د تر ساشاد انصااری ا در ایان پاژوهش

روش جراحی باای پاس اده با ترتیاب در بخاش

ح ان را یاری نمودند ،تشکر و سپاسگزاری نمایجد

خصوصی و عمو ی برابر با  723دالر و  716دالر بود
نشان از بهتر بودن هزیج  -اثربخشی روش جراحای
اسلیو ده دارد ب طور لی طال ات دیگار در سایاار
ن اط جهان شاب این طالا
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Roux-en-Y Gastric Bypass in Patients with Morbid Obesity: A Systematic
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Abstract
Background & Objectives: Obesity affects the health of people and imposes costs on them.
Since there are two common treatment methods, Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgery
and laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG), and there is not enough and aggregated evidence
on the cost-effectiveness of these two treatment methods in patients in Iran, therefore, this
study was conducted to review the studies on the cost-effectiveness of these treatment
methods.
Methods: This is a systematic review study. All articles published in English, which
reviewed the cost-effectiveness of these two surgical methods during 2000-2017, were
collected from the SCOPUS, PUBMED, MEDLINE, and EMBASE databases. The quality of
these articles was evaluated by two researchers based on Grade's guidelines.
Results: The amount of body mass index (BMI) and reduced weight percentage in both
methods showed the same effectiveness in weight loss. In Iran, the direct cost of RYGB
services was $2991 in the public sector and $4221 in the private sector. For the LSG method,
this was $1952 in the public sector and $3,177 in the private sector. ICER for the LSG
method compared with the RYGB was $720 and $716 in the private and public sectors,
respectively.
Conclusion: Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is more effective than the RYGB
because it has lower cost and the same effectiveness.
Keywords: Bariatric surgery, Sleeve gastrectomy, Gastric bypass, Effectiveness, Costeffectiveness, Obesity
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